REGULAMIN
II GMINNY KONKURS Z WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII I JĘZYKU ANGIELSKIM

LET'S VISIT THE UK
1. ORGANIZATORZY
Organizatorem II Gminnego Konkursu z wiedzy o Wielkiej Brytanii i Języku Angielskim jest
Niepubliczna Szkoła Podstawowa z OI w Rękowie (osoba do kontaktu: p. Ewelina Rączka).
Konkurs odbędzie się 23.11.2018 r. (PIĄTEK) o godz. 10.00 w NSP z OI w Rękowie na ul.
Nasławickiej 21, tel. 71 31 62 691.

2. CELE KONKURSU
• popularyzacja języka angielskiego
• zachęcenie uczniów do zapoznania się z bogactwem kultury i historii Wielkiej Brytanii
• motywowanie dzieci do poznawania nowych kultur i języków obcych

3. UCZESTNICY
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej
2. Z każdej szkoły należy zgłosić 3 uczestników (drużynę), konkurs zostanie podzielony na dwa
etapy. Pierwszy etap- indywidualny, drugi- grupowy. Każda szkoła wyłania uczestników
konkursu we własnym zakresie. Organizator nie przewiduje przeprowadzenia etapu
szkolnego. (więcej informacji w pkt. Przebieg konkursu)

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie
na adres raczka-ewelina@wp.pl, wysyłając zgłoszenie pocztą lub dostarczając je osobiście
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa z OI w Rękowie Ewelina Rączka, ul. Nasławicka 21). Należy
przysłać kartę zgłoszeniową oraz zgody rodziców.
2. Karta zgłoszeniowa zostaje dołączona do regulaminu. (załącznik nr 1)
3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12.11.2018r.

5. PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy: pisemny i ustny.
I ETAP- PISEMNY (indywidualny)
Każdy uczestnik otrzyma do rozwiązania test wyboru, w którym będzie musiał wykazać się
znajomością języka angielskiego. Test zostanie przygotowany na podstawie wymagań z języka
angielskiego na poziomie kl.6-7.
Czas na rozwiązanie testu będzie wynosił 30 min.

II ETAP- USTNY (drużynowo)
Etap ustny jest etapem drużynowym. Dla drużyn zostaną przygotowane zadania, w których
należy wykazać się wiedzą z takiego samego zakresu jak na teście pisemnym oraz z wiedzy
na temat kultury i historii Wielkiej Brytanii.
Punkty z etapu pisemnego oraz ustnego sumują się.

6. NAGRODY
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia. Drużyny (trzy pierwsze miejsca)
otrzymają dyplomy Laureatów oraz nagrody. Pozostali uczniowie otrzymają dyplomy
uczestnictwa.

7. UWAGI KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych
danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej NSP z OI w
Rękowie. (Zgoda do podpisania dla rodziców ucznia biorącego udział w konkursie stanowi
załącznik nr 2).
2. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

