Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko

serdecznie zaprasza do udziału

w I Wojewódzkim konkursie
artystyczno-językowym
na najpiękniejszy folder w języku angielskim

‘My Beautiful London’

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII
szkół podstawowych

Cele konkursu:
• Rozwijanie artystycznych zainteresowań wśród uczniów.
• Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół
podstawowych.
• Motywowanie do nauki języka angielskiego poprzez atrakcyjną
formę konkursu.
• Inspirowanie i popularyzowanie tworzenia ciekawych i
pomysłowych prac zawierających informacje na temat brytyjskiej
stolicy w języku angielskim oraz stworzenie okazji do wymiany
doświadczeń i konfrontacji z innymi uczestnikami konkursu.
• Umożliwienie wykazania się uczniom wiedzą szkolną i pozaszkolną.

Regulamin konkursu:
• Konkurs jest dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego.
• Konkurs polega na wykonaniu folderu (książeczki 10-15
stronicowej, zawierającej informację o minimum 10 zabytkach lub
znanych miejscach w Londynie) w formacie A4. Technika
wykonania prac jest dowolna.
• Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł konkursu, czyli ‘My
beautiful London’.
• Na każdej stronie folderu powinna znaleźć się ilustracja oraz krótki,
rzeczowy opis do niej w j. angielskim (nazwa zabytku, położenie,
historia danego miejsca, związana z nim ciekawostka, itp.).
• Folder można podzielić na tematy/zagadnienia, np. zabytki, muzea,
parki, rodzina królewska, coroczne wydarzenia lub inne.
• Oceniana będzie zawartość folderu, poprawność językowa,
kreatywność i estetyka wykonania, jak również zaangażowanie i
pomysłowe ujęcia.

• Na ostatniej stronie folderu proszę umieścić kartkę zawierającą:
- imię i nazwisko uczestnika konkursu
- dane kontaktowe szkoły (adres, e-mail)
- imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniem
*(załącznik nr 1)

• Termin i miejsce dostarczenia prac: 30 listopada 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku
ul. Wrzosowa 1
77-200 Miastko
 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 grudnia 2021 r. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Miastku.
 Foldery zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną
wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w Szkole
Podstawowej nr 3 w Miastku.
 Przesłanie folderu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zamieszczenie pracy konkursowej na stronie internetowej oraz
profilu Facebook organizatora konkursu.
 Zgoda na udział w konkursie – załącznik nr 2 niniejszego
regulaminu, powinien zostać wydrukowany i podpisany przez
rodzica uczestnika/opiekuna prawnego oraz przechowywany w
placówce macierzystej uczestnika do końca roku szkolnego
2021/22.
 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych do celów Konkursu i wykorzystywania zdjęć do
celów związanych wyłącznie Konkursem .
 Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.)
 Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie oraz profilu
Facebook Organizatora konkursu.
Organizatorkami konkursu są:
Julita Olejniuk, e-mail: j.olejniuk@sp3miastko.pl
Małgorzata Bocyk, e-mail: m.bocyk@sp3miastko.pl

