
Liceum Ogólnokształcące nr XV we Wrocławiu

#stayhome                                                #zostańwdomu

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH

promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się oraz

rozwijania umiejętności językowych,

poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki, 

rozwijanie uzdolnień uczniów,

stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz kreatywności      

we współzawodnictwie z innymi uczniami ze szkoły.

1. Organizatorzy i Uczestnicy
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego: Inka Hen i Wojciech Berek.

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas pierwszych liceum.

 

2. Cele konkursu:

 

3. Zakres tematyczny
Uczestnicy powinni wykazać się umiejętnościami językowymi, które zawarte są w podstawie programowej

z języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego. Konkurs będzie obejmował zakres materiału

związanego z wiedzą o sposobach ochrony przed koronawirusem w okresie epidemii oraz językowego     

na poziomie minimum A2.

 

4. Zasady i przebieg konkursu
Konkurs trwa do 30 kwietnia 2020 r., przy czym ostateczny termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia

2020 r. o godz. 15:00. Prace nadsyłane są do Organizatorów poprzez dziennik elektroniczny.     

 W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy dopuszczają możliwość przesłania prac innym kanałem.

Konkurs odbywa się w języku angielskim, jednoetapowo i ma formę wybraną przez Uczestnika. Może to być

projekt, plakat, wpis na blogu, vlog, artykuł, prezentacja multimedialna, piosenka, canva, rysunek, materiał

video/audio lub inna forma wymyślona przez uczestnika Konkursu, pod warunkiem możliwości jej

przesłania lub udostępnienia drogą elektroniczną.

Prace, niebędące własnością Uczestnika będą dyskwalifikowane.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestników do 8 maja 2020 r.

 

5. Nagrody
Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody-upominki, których rozdanie nastąpi po powrocie     

 do szkoły.

 

6. Postanowienia końcowe
Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin i warunki uczestnictwa,

a także potwierdza, że przesłana praca jest wyłącznie jego autorstwa, do której ma całkowite prawa.

Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 

 w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos mają

Organizatorzy, których decyzja jest ostateczną.

Organizatorzy Konkursu mają prawo modyfikacji Regulaminu, o czym Uczestnicy Konkursu zostaną

poinformowani za pomocą  dziennika elektronicznego.
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