Starostwo Powiatowe w Elblągu
Zespół Szkół w Pasłęku

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ
1. Informacje o konkursie
•

Termin Konkursu: 25.04.2019

•

Miejsce: Zespół Szkół w Pasłęku, ul. Zwycięstwa 28

•

Rozpoczęcie konkursu: godzina 10.00 w auli

•

Szkoła zgłasza maksymalnie 3 uczniów do 12.04.2019 wysyłając zgłoszenie pocztą

elektroniczną na adres: sekretariat@zspaslek.edu.pl lub faksem pod numerem 55-248-10-61
2. Zasady uczestnictwa
•

Każdy uczestnik - klasa 7, 8 szkoły podstawowej, 3 klasa gimnazjum oraz uczniowie
szkół średnich, przygotowują recytację wiersza w wybranym języku obcym: angielski,
włoski, rosyjski lub niemiecki.

•

Wiersz nie może być krótszy niż 4 zwrotki czterowersowe.

•

Ocenie podlegać będzie: poprawność i płynność wymowy oraz poprawna artykulacja,
aranżacja (dozwolone są rekwizyty wspomagające treść i przekaz wiersza), a także ogólne
wrażenie estetyczne i artystyczne.

•

Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku.

•

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu. Wymagana jest podpisana zgoda opiekuna prawnego,
załącznik 1, przedłożona jury w dniu konkursu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, tytuł wiersza, imię i nazwisko autora
wiersza, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu oraz adres
e-mail, na który będą przesyłane wszystkie informacje związane z konkursem.

•

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:
Sylwia Janiszewska – przewodnicząca jury Międzyszkolnego Konkursu Poezji

Obcojęzycznej oraz Beata Pierlejewska - przewodnicząca Zespołu Języków Obcych, tel.
55-248-10-61 lub adres poczty elektronicznej podany w zaproszeniu.
3. Jurorzy
•

Jurorami będą nauczyciele języków obcych oraz zaproszeni goście.

4. Nagrody
•

Ufundowane między innymi przez wydawnictwa językowe i Radę Rodziców.

•

Każdy recytujący otrzyma dyplom uczestnictwa.

Załącznik nr 1.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka na stronach internetowych i profilach Facebook, a także na wykorzystanie
wizerunku mojego dziecka, poprzez umieszczenie go na stronach internetowych i profilach FB
Zespołu Szkół w Pasłęku, Głosie Pasłęka

oraz

organu

prowadzącego:

Starostwa

Powiatowego w Elblągu w związku z uczestnictwem Międzyszkolnym Obcojęzycznym Konkursie
Recytatorskim.

………………………………………………………..
Imię i nazwisko ucznia

……………………………..………………………………..........
Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

………………………………………, dnia…………………………

