REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„A POSTCARD FROM…” z okazji Dnia Języków Obcych
I. Cele konkursu:
Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym.
Doskonalenie umiejętności pisania w języku obcym.
Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych
pocztówek.
II. Wykonawców będzie oceniać jury, według
następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) ,
 stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność,
 ogólne wrażenie artystyczne.
III. Warunki uczestnictwa:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS w Lubaszczu
 Konkurs polega na wykonaniu pocztówki (nie otwieranej kartki okolicznościowej)
z wakacji w języku angielskim. Uczestnik ma za zadanie: na jednej
stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce (rysunek, symbol, itp.), dotyczący
miejsca, które odwiedził dany uczeń. Na odwrocie należy umieścić krótki tekst
w języku angielskim z pobytu na wakacjach ( np. Gdzie byłeś/aś? Jaka była pogoda?
Co zwiedziłeś/aś?,) ORAZ napisać co ciekawego/zaskakującego Ci się przydarzyło?.
Następnie kolejnym warunkiem jest podawanie adresu
szkoły
po angielsku. Adresatem może być ogólnie nasza szkoła
(w j. angielskim) lub nauczyciel.
Prawidłowo zapisany adres ma następującą kompozycję*:
Tytuł (Mr, Mrs, Miss) imię i nazwisko
Numer (całego budynku lub domu), ulica
Miejscowość, kod pocztowy
 Każdy z uczestników może przedstawić do konkursu
tylko jedną pracę.
 Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 Technika, dobór materiałów i dekoracji pocztówki są dowolne,
rozmiar A5.
 Termin składania prac – do 26 września 2020 r.
 Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem
wykonawcy oraz klasą, do której uczęszcza.
 Komisja wybierze 3 prace.
 Laureaci i osoby wyróżnione zostaną nagrodzeni dyplomem
i upominkiem
Uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia swojej pracy,
imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca na stronie internetowej naszej szkoły.

IV. Wyniki konkursu:
Wyniki zostaną ogłoszone do 5 października 2020 r.
Postanowienia końcowe:
Podstawowym warunkiem przyjęcia pracy na konkurs jest wykonanie pocztówki (A5)
z wakacji w języku angielskim, na jednej stronie zaprojektowanie obrazka na pocztówce
(rysunek, symbol, itp.), dotyczący miejsca, które odwiedził dany uczeń, a na odwrocie
umieszczenie krótkiego tekstu w języku angielskim z pobytu na wakacjach wraz
z informacją co ciekawego go spotkało na tych wakacjach i prawidłowe zaadresowanie
pocztówki w języku angielskim.
Koordynator (osoby kontaktowe): Agnieszka Andrzejewska, Justyna Pączka

