TRACK & FIELD
7th edition

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great.”
„Nie musisz być świetny, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być świetnym.”
Les Brown

§1. Organizator.
Konkurs Języka Angielskiego „Track & Field 7th edition” organizowany jest przez II Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

§2. Cele konkursu.
•

wspieranie uczniów uczących się języka angielskiego i umożliwienie im prezentacji ich
umiejętności językowych,

•

propagowanie języka angielskiego wśród młodzieży,

•

twórcza wymiana doświadczeń lingwistycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów,

•

zachęcenie do nauki języka angielskiego,

•

alternatywna forma ustnej komunikacji językowej,

•

obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych,

•

utrwalanie i wzbogacanie leksyki,

•

praca nad poprawną wymową,

•

przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężanie stresu i tremy, umiejętność
zachowania się na scenie,

•

stworzenie możliwości szlachetnego współzawodnictwa.

§3. Uczestnicy konkursu.
Adresatem konkursu są uczniowie klas ósmych szkół podstawowych w obrębie województwa
pomorskiego.
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§4. Przebieg konkursu.
•

Konkurs ma charakter wieloboju.

•

Do 09.11.2020 opiekunowie etapu szkolnego zgłaszają uczestników konkursu, wysyłając na adres
e-mail: maria.rzadkowska@lo2.slupsk.pl następujące dane:

- imię i nazwisko ucznia,
- data i miejsce urodzenia,
- nazwa i adres szkoły oraz klasę, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2020/2021
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.
•

Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie trzech uczestników. Wyboru uczestników dokonują
nauczyciele uczący w danej szkole. Wybrani uczniowie zgłaszają się do konkursu wraz z
wypełnionym i podpisanym przez prawnego opiekuna oświadczeniem o przetwarzaniu danych
osobowych, umieszczonym w załączniku 1.

•

Konkurs odbędzie się 18.11.2020 w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Słupsku o godz. 10.00. Do 16.11.2020 organizator prześle informację do szkół potwierdzającą datę
i godzinę konkursu. W związku z ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii , podczas konkursu obowiązują ograniczenia wprowadzone ww rozporządzeniem,
konkurs może odbyć się w trybie on-line.

•

Oceny występów dokona jury, w którego skład wejdą:
- Przedstawiciel szkoły organizatora,
- Nauczyciel języka angielskiego,
- Przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

•

Ocenie podlegać będzie:
- Odgadnięcie hasła krzyżówek,
- Wypełnienie każdej krzyżówki w całości,
- Bezbłędne literowanie wylosowanych wyrazów,
- Rozwiązanie rebusów,
- Rozwiązywanie zagadek z zakresu geografii, polityki i kultury Wysp Brytyjskich,
- Uzupełnienie słów piosenek po ich wysłuchaniu,
- Uzupełnienie informacji o wielkich postaciach krajów anglojęzycznych,
- Dopasowanie tytułów filmów do przedstawionej wiązanki znanych filmów anglojęzycznych.
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•

W konkursie zostaną wyłonieni laureaci trzech pierwszych miejsc, którzy otrzymają upominki.
Organizator nie przewiduje miejsc ex aequo; w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów,
zostanie zorganizowana dogrywka.

•

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele pisemne
podziękowania.

•

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników.

§5. Zadania konkursowe:
•

krzyżówki tradycyjne,

•

rebusy,

•

literowanie,

•

dopasowanie informacji,

•

rozumienie ze słuchu,

•

zagadki,

•

w dogrywce – mówienie.

§6. Postanowienia końcowe.
•

Decyzje jury są ostateczne.

•

Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych na potrzeby
konkursu. Oświadczenie, będące załącznikiem do regulaminu, należy wydrukować oraz przynieść
wypełnione w dniu konkursu.

•

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona bezpośrednio po zakończeniu konkursu, a sprawozdanie
imprezy zostanie umieszczone na stronie internetowej www.lo2.slupsk.pl
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Zał. 1.
OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dotyczy uczennicy/ucznia

..................................................................................................................................
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica (opiekuna prawnego)
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie
internetowej naszej szkoły

przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza, ul. Mickiewicza
32, 76-200 Słupsk

w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz
z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 41 poz. 414)
i
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków
i
trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół
do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

................................................

...........................................

miejscowość, data

podpis rodzica (opiekuna prawnego)
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