WOJEWÓDZKI KONKURS CZYTELNICZY
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

pod nazwą

‘LET’S READ OUT LOUD’

REGULAMIN
§1
ORGANIZATOR
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim Ul. Niemcewicza 1

§2
CELE KONKURSU
Celem konkursu jest :
- propagowanie idei czytania w języku angielskim,
- wzbogacanie słownictwa języka angielskiego poprzez czytanie
- poprawa ortografii oraz doskonalenie wymowy w języku angielskim

§3
OPIS KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

etap I - uczestnicy czytają na głos przygotowane utwory literackie.

etap II – uczestnicy czytają tekst dostarczony przez Komisję Konkursową.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych województwa

pomorskiego.

§4
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. W konkursie mogą wziąć udział szkoły gimnazjalne, które do 14.10.2016 roku potwierdzą

swój udział u organizatora poprzez przesłanie drogą e-mailową
(naczkewelina@gmail.com) załączonego formularza zgłoszenia wypełnionego
komputerowo.
2. Wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać kopię utworu literackiego

przygotowanego przez uczestnika.
3. Decyduje kolejność zgłoszeń. W konkursie weźmie udział 20 szkół. Szkoły

zakwalifikowane zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
4. Do Konkursu Czytelniczego każda ze szkół może zgłosić 1 uczestnika wyłonionego w

eliminacjach szkolnych.
5. Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwała powołana przez dyrektora

placówki Komisja Konkursowa.
6. Oba etapy odbędą się dnia 24.10.2016 r. godz. 9:00 w ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim ul.

Niemcewicza 1.
7. Czytanie przygotowanego utworu literackiego (etap 1) jak i utworu przygotowanego

przez komisją (etap 2) nie powinno przekraczać 1min.
8. W drugiej części uczestnik ma 2 min na zapoznanie się z tekstem dostarczonym przez

Komisję Konkursową.
9. Nauczyciele przygotowujący młodzież do konkursu otrzymają stosowne podziękowania.

§5
KOMISJA KONKURSOWA
1. Prawo do powołania Komisji Konkursowej zastrzega sobie organizator konkursu i

dyrektor szkoły.
2. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu wszystkich

konkurencji.
3. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i prawnie wiążące dla

wszystkich uczestników konkursu.
4. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez

i spośród jej członków.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków

odwoławczych.
6. W sprawach spornych Komisja Konkursowa zajmuje stanowisko

w drodze głosowania większością głosów.
7. W kwestiach wątpliwych nieujętych w regulaminie ostatecznie rozstrzyga Organizator.

§6
KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Kryteria oceniania:

etap I: wymowa (0-6), intonacja (0-3), poziom wybranego utworu (0-3).
etap II: wymowa (0- 10), intonacja (0-3), płynność czytania (0-3).
2. W klasyfikacji końcowej brane są pod uwagę punkty uzyskane przez uczestnika w dwóch

etapach konkursu.
3. Do etapu drugiego przechodzą osoby z 8 najlepszymi wynikami punktowymi.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w pierwszym etapie przez kilku

uczestników, wszyscy zostają zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu (efektem tego
w ścisłym finale może znaleźć się więcej niż 8 osób).
5. Wszelkie zapiski na kopi przygotowanego utworu literackiego są równoznaczne z

dyskwalifikacją uczestnika.
6. Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a

pozostali uczniowie dyplom uczestnictwa.

§7
PROMOCJA KONKURSU
1. Informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej ZSO nr 1 w Puszczu

Gdańskim.
2. Konkurs będzie dokumentowany w formie zdjęć, które będą zamieszczane na stronie

internetowej ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

§8
PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu

ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 ze zm.).
2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez organizatora w

celu: realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, wydania i rozliczenia
nagród, a także celach promocyjnych lub reklamowych wyłącznie na potrzeby
Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie
uniemożliwia otrzymanie nagrody w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo
wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia.

3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych.
4. Nauczyciel prowadzący zobowiązany jest poinformować prawnych opiekunów ucznia o

jego uczestnictwie w konkursie oraz zapoznać go z regulaminem.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej

www.gim1.zso1.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
3. Nowy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.

Informacje dodatkowe:

Koordynator konkursu: nauczyciel j. angielskiego mgr Ewelina Naczk
e-mail: naczkewelina@gmail.com

ZSO nr 1 ul. Niemcewicza 1, 83-000 Pruszcz Gdański
tel./fax (+48 58) 682-36-10
tel.(+48 58) 682-32-13
Ewelina Naczk tel. 792 02 35 61
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: naczkewelina@gmail.com

