DZIELNICOWY KONKURS LITERACKI W JĘZYKU ANGIELSKIM
POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW
ILLUSTRATED STORYBOOK COMPETITION FOR YOUNG WRITERS
‘HARLEY AND THE TIME MACHINE’

ORGANIZATOR KONKURSU: TOWARZYSTWO EDUKACYJNE SOKRATES
WSPÓŁORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa nr 336
PATRONATY:
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Wydawnictwo National Geographic Learning
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE
SPONSORZY NAGRÓD:
Towarzystwo Edukacyjne Sokrates
National Geographic Learning
CELE KONKURSU:
§ promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych;
§ rozwijanie dziecięcej kreatywności oraz umiejętności pisania w języku angielskim;
§ zachęcanie dzieci do czytania w języku angielskim.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Zgłoszenie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych
osobowych laureatów konkursu, tj. imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, w której się uczą.
4. Prace konkursowe uczestnicy powinni złożyć u swoich nauczycieli do 28 lutego 2019 roku.
5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 marca 2019. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
oraz wyłonieniu nagrodzonych zostanie podana w terminie do 10 kwietnia 2019 r. na stronie
www.tesokrates.com.pl.
6. Uczniowie przystępujący do konkursu mają za zadanie przygotować samodzielnie wykonaną i
zilustrowaną historyjkę lub komiks w języku angielskim na temat ‘Harley and the Time

Machine. Dzieci zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają przygotowaną przez
organizatora ulotkę z przedstawioną w formie graficznej postacią Harley’a oraz informacjami
na temat konkursu.
7. Każda praca powinna zawierać 4 do 6 stron w formacie A4 lub A5.
8. Prace zostaną ocenione przez komisję złożoną z nauczycieli języka angielskiego z biorących
udział w konkursie szkół oraz przedstawicieli T.E. Sokrates.
9. Oceniana będzie kreatywność, zawartość merytoryczna, poprawność językowa oraz
staranność wykonania prac.
10. Zwycięskie prace zostaną opublikowane po niezbędnych modyfikacjach i korektach
językowych w formie książki, która zostanie wydana przez Organizatora.
11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść pracy konkursowej oraz
ewentualne naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, również po ich
przekazaniu Organizatorowi Konkursu.
NAGRODY:
1. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Organizatora oraz Sponsorów konkursu. Prace nagrodzone miejscami I-III
oraz wybrane wyróżnione prace zostaną wydrukowane w formie książki wydanej przez
Organizatora w roku szkolnym 2018/19.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.
3. Laureaci konkursu nie mogą przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
4. Wyniki konkursu z podaniem listy imion, nazwisk i danych szkoły laureatów konkursu
opublikowane zostaną na stronie internetowej www.tesokrates.com.pl

