“ WATCHING THE BRITISH”
- DZIELNICOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
REGULAMIN KONKURSU
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
2.Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 340 w
Warszawie.
3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VI – VIII Ursynowskich Szkół Podstawowych.
4. Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do dalszego uczenia
się języków, zdobywania wiedzy z zakresu kultury Wielkiej Brytanii.
4.Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie organizatora.
5. Konkurs jest objęty patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Pana Roberta
Kempy.
6. Partnerem konkursu jest wydawnictwo Macmillan.

II. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU
Wykazania się wiedzą o historii, geografii i kulturze Wielkiej Brytanii na podstawie podanych
stron internetowych.

III. ŹRÓDŁA INFORMACJI
Strony internetowe:
Project Britain, British Life and Culture by Mandy Barrow – http://projectbritain.com
The Royal Family – https://www.royal.uk
100 Greatest Britons – https://en.wikipedia.org/wiki/100_Greatest_Britons

IV WAŻNE TERMINY
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Do dnia 17 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia od szkół, które chcą wziąć udział w konkursie. Prosimy
o informację na adres e-mailowy: magdalenaolga@vp.pl
23 kwietnia – rozesłanie do szkół testu do I etapu konkursu
Do dnia 10 maja przesłanie wyników I etapu do organizatora na powyżej podany email.
Prosimy by uczniowie dostarczyli na drugi etap zgody rodziców / opiekunów (załącznik nr 1).
II połowa maja (dokładny termin podamy po 10 maja) – II etap konkursu

I etap –
Organizator wysyła test oraz klucz odpowiedzi do szkół, które zgłoszą chęć udziału w
konkursie. Nauczyciele w swoich szkołach przeprowadzają test wśród zgłoszonych uczniów i tym
samym wyłaniają trzech najlepszych reprezentantów szkoły z największą ilością punktów, którzy
kwalifikują się do drugiego etapu.
I etap przeprowadzany jest przez szkoły w terminie ustalonym przez Szkolnego
Koordynatora. Przewidziany czas to 45 minut wraz ze sprawami organizacyjnymi. Wyniki I etapu
Szkolny Koordynator przekazuje do Szkoły podstawowej nr 340 drogą mailową.
II etap –
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego.
Uczniowie indywidualnie rozwiążą test multimedialny na komputerach.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania dzielnicowych konkursów w
Szkole Podstawowej nr 340.
Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają laureaci miejsc od I do III.
Partnerem konkursu jest Wydawnictwo Macmillan.

Dane kontaktowe organizatora
Szkoła Podstawowa nr 340
Im. Profesora Bogusława Molskiego
ul. Lokajskiego 3 (wejście od ul. Belgradzkiej)
02-793 Warszawa
telefon (22) 816 80 01
email: sp340@edu.um.warszawa.pl

opiekunowie konkursu:
Magdalena Krzyżanowska
email: magdalenaolga@vp.pl
Dorota Taflińska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z nauczycielami języka angielskiego.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA
……………………………………
Numer szkoły

……………………………………..
Adres szkoły
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna w dzielnicowym konkursie z języka
angielskiego „WATCHING THE BRITISH” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 340 w
Warszawie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka w publikacjach
dotyczących Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

