
Zaproszenie do udziału
w

Międzyszkolnym konkursie

literackim z języka angielskiego

“Wywiad z Guliwerem”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie literackim z języka
angielskiego pt.: “Wywiad z Guliwerem”, organizowanym z okazji 355. rocznicy urodzin
Jonathana Swifta. Konkurs jest dwuetapowy. I etap polega na ułożeniu wywiadu z języku
angielskim z Guliwerem na wybrany przez siebie temat. II etap: uczniowie wyróżnionych
prac zostaną zaproszeni do Szkoły Podstawowej nr 64, gdzie przeczytają swój wywiad.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Każdy nauczyciel może przesłać maksymalnie 3 prace uczniów.

Prace podpisane z tyłu wraz z metryczką (załącznik regulaminu) prosimy o dostarczenie na
adres:

Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie

ul. Sadzawki 1

31-465 Kraków

Termin: 4.11.2022 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować na nasz adres e-mail: angielskisp64@gmail.com

Z poważaniem

Natalia Ławrowska



Regulamin konkursu:

1. Międzyszkolny konkurs literacki z języka angielskiego “Wywiad z Guliwerem”
organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, ul.
Sadzawki 1, 31-465 Kraków, Tel.:+48(12)411-15-28, Fax.:+48(12)411-15-28.

2. Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 64 im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Sadzawki 1, 31-465 w Krakowie.

3. Wywiad z Guliwerem należy napisać w języku angielskim oraz przedstawić go w formie
estetycznej pracy plastycznej.

4. Wywiad powinien zawierać minimum 7 pytań wraz z odpowiedziami.

5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Po II etapie komisja
przydzieli miejsca od I-III oraz wyróżnienia.

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie prac oraz karty zgłoszenia do
Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.

7. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie z klas IV – VIII szkół w Krakowie.

8. Kryterium oceny:

-  poprawność językowa,

- estetyka wykonanej pracy,

- ogólne wrażenie artystyczne,

- samodzielność wykonania pracy.

9. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania wyłącznie w celach związanych z konkursem, w
tym promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami).

10. Dostarczenie prac i zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

11. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia. Zdjęcia nagrodzonych prac oraz
nagrodzonych osób zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 8 listopada 2022 r. Organizatorzy konkursu
powiadomią zwycięzców mailowo o wygranej. Drugi etap odbędzie się w listopadzie 2022 r.
w Szkole Podstawowej nr 64 w Krakowie. Dokładna data zostanie jeszcze ustalona.



Karta zgłoszenia

Międzyszkolny konkurs literacki z języka angielskiego “Wywiad z Guliwerem”

(Proszę o wypełnienie karty zgłoszenia drukowanymi literami)

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego prace do konkursu:

Nazwa szkoły:

Adres szkoły:

Telefon:

Adres email:

Imię, nazwisko oraz klasa zgłoszonych do konkursu uczniów:

1.

2.

3.

Podpis nauczyciela reprezentującego szkołę

……………………………………………..


