XII WOJEWÓDZKI KONKURS RECYTATORSKI W JĘZYKU
ANGIELSKIM
dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

Organizator
Szkoła Podstawowa nr 67 w Gdańsku, ulica Żabi Kruk 5
Termin etapu wojewódzkiego - finałowego
28. 02. 2020 r. godzina 13.00
Cele Konkursu:


Zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez piękno poezji

 Stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji
 Rozbudzanie zainteresowań poezją anglojęzyczną i doskonalenie umiejętności
językowych

 Uwrażliwianie na piękno poezji i jej wartości w świecie krótkich informacji (smsów)
oraz portali społecznościowych

Miejsce konkursu
Szkoła Podstawowa nr 67, ulica Żabi Kruk 5, 80-822 Gdańsk-Śródmieście

Regulamin:
1. ETAP I- eliminacje szkolne
Do Konkursu Recytatorskiego każda ze szkół może zgłosić po 2
uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Prezentowany
utwór poetycki nie może przekraczać 2 minut.
2. ETAP II- eliminacje międzyszkolne
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Do dnia 20 lutego 2020r. zainteresowane szkoły przesyłają krótkie
nagrania na płytach CD (filmiki) wystąpień uczniów wyłonionych
w etapie szkolnym, na których prezentują wykonywany przez nich utwór
poetycki. Filmiki mają mieć format WMV Windows Media Video. Płyty
CD należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Do pliku należy
dołączyć zgłoszenie – wzór na końcu regulaminu.
Pliki (CD oraz zgłoszenia i oświadczenia) należy przesłać do dnia 20
lutego 2020 r. na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 67, ul. Żabi Kruk 5, 80 – 822 Gdańsk
Z dopiskiem: XII Wojewódzki Konkurs Recytatorski w Języku
Angielskim
3. ETAP III- wojewódzki (finałowy)
Do dnia 21 lutego 2020 r. Organizator prześle potwierdzenie na adres
mailowy zawarty w zgłoszeniu, czy zgłoszeni przez szkołę uczestnicy
zakwalifikowali się do etapu finałowego- wojewódzkiego.
Finał XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w Języku
Angielskim odbędzie się dnia 28 lutego 2020 r. o godzinie 13.00 w
Szkole Podstawowej nr 67 w Gdańsku, ul. Żabi Kruk 5.
POZOSTAŁE informacje:
4. Przygotowanie

kostiumów,

rekwizytów

i

innych

elementów

wpływających na atrakcyjność prezentowanego utworu leży w gestii
uczestników i nie jest obowiązkowe.
5. Uczestników konkursu w etapie II i III oceniać będzie niezależne jury.
Kryteria oceny: znajomość tekstu, poprawność językowa, poziom
wybranych utworów, sposób interpretacji oraz wrażenia artystyczne. Na
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etap finałowy konkursu należy przywieźć kopię prezentowanego
utworu poetyckiego celem przedłożenia go jury podczas występu.
6. Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy, a pozostali uczniowie dyplom uczestnictwa.
7. Nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymają stosowne
podziękowania.

Koordynator Konkursu
mgr Iwona Kacprzyńska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 67
mgr Mirosława Kowal

e-mail:iwonakacprzynska2@interia.pl

Szkoła Podstawowa nr 67 , 80-822 Gdańsk, Żabi Kruk 5 tel: 58 301-27-45 fax: 58 320-32-49
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Formularz zgłoszenia do XII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w
Języku Angielskim
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail:
iwonakacprzynska2@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 67
80-822 Gdańsk, ulica Żabi Kruk 5
tel: 58 301-27-45
Nazwa Szkoły .......................................................................................................
Adres........................................................................................................................
Telefon/ fax ............................................................................................................
Adres e- mail nauczyciela zgłaszającego ..............................................................
Prosimy wypełnić komputerowo:
lp

Tytuł utworu

Imię i nazwisko
ucznia

Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego
ucznia do
prezentacji

1.

2.

Dyrektor Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer telefonu i
e-mail” w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM W JĘZYKU ANGIELSKIM
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach informacyjnych o
wynikach konkursu. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://sp67.edu.gdansk.pl/pl

_________________________________________________
Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela

4

OŚWIADCZENIE
Dotyczy uczniów niepełnoletnich
Ja, niżej podpisana/podpisany
……………………………………..……...……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….,
(imię i nazwisko, jako przedstawiciel ustawowy dziecka),
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………..…………………………………………………….……….
(imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem XII Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego w Języku Angielskim i akceptuje jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniej/go córki/syna uczennicy/ucznia klasy …… szkoły
…………………………………………………………………………………………………
………………. w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM W JĘZYKU
ANGIELSKIM organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 67 w Gdańsku zwany dalej
Organizatorem. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora http://sp67.edu.gdansk.pl/pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka:
„imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły” przez Organizatorów Konkursu w celu
umożliwienia dziecku udziału w konkursie oraz informowania o wynikach i przebiegu
Konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w
przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów oraz
na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu
video w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu, promocji konkursu i
Organizatorów.
Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, że w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia.
…………………………………………………………..………………………………………
…………………………………….……………
Data, czytelny podpis

____________________________________________________________
Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
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