
 

REGULAMIN KONKURSU językowo – czytelniczego  

„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” CHARLESA DICKENS’A  

§ 1 

Organizatorem  konkursu   „OPOWIEŚĆ  WIGILIJNA”  CHARLESA DICKENS’A jest  Szkoła

Podstawowa  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Starym  Mieście.  Konkurs  jest

organizowany w ramach współpracy międzyszkolnej w Gminie Leżajsk  

§ 2 

Celem Konkursu jest promowanie czytelnictwa i propagowanie klasycznej literatury anglojęzycznej

w lokalnej  społeczności  zwłaszcza wśród młodego pokolenia,  jak również motywacja do nauki

języka angielskiego.  

§ 3  

W Konkursie  mogą  uczestniczyć  uczniowie  Szkół  Podstawowych  klas  5-7  z  Gminy  Leżajsk.

Tematem konkursu  „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA” CHARLESA DICKENS’A jest  fabuła powieści

Ch. Dickensa oraz biografia autora. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie rozwiązanie quizu

w języku angielskim na wyżej wymieniony temat.  Przygotowując się do konkursu uczestnicy mogą

czytać powieść w języku polskim. Organizator prosi o zgłoszenie uczniów do konkursu do       

15  grudnia 2017r. Zgłoszenie jest równoznaczne ze wstępną deklaracją uczestnictwa w konkursie.

Quiz zostanie przeprowadzony dnia 15 marca 2018 roku o godz. 10:00 i będzie trwał 45 minut.  

   



§ 4 

Szczegółowe  informacje  nt.  konkursu  będzie  można  uzyskać  za  pośrednictwem  poczty

elektronicznej: sekretariat.zsstmiasto@vp.pl 

§ 5 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik konkursu musi być uczniem klasy 5-7 Szkoły Podstawowej w Gminie Leżajsk.

2. Należy wpisać imię,  nazwisko i wiek autora oraz klasę oraz dane placówki zgłaszającej

uczniów(według załączonego wzoru). 

3.  Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy

i przyznania nagrody. 

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest  pisemne oświadczenie prawnych opiekunów autora o

wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  podopiecznego  dla  potrzeb

niezbędnych dla  realizacji  Konkursu,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  sierpnia  1997 roku o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. Załącznik nr 1).

   

§ 6

 Zasady przyznawania nagród 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,

zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala Organizator.

2. Komisja dokona sprawdzenia i oceny wszystkich prac oraz wyłonienia laureatów konkursu i

przyzna  nagrodę  główną oraz  nagrodę  drugiego  i  trzeciego  stopnia.  Laureaci  otrzymają

atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

3.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2018  r. 

5. Sponsorami nagród w konkursie są: Gmina Leżajsk oraz Wydawnictwo Oxford



§ 7

Udział  w  konkursie  oznacza  zgodę  jego  uczestnika  na  warunki  określone  w  niniejszym

Regulaminie.      

Załącznik  nr  1  do regulaminu konkursu językowo –  czytelniczego „OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

CHARLESA DICKENS’A  

.............................................................. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu  

............................................................... 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika konkursu  

.............................................................. 

Adres zamieszkania uczestnika konkursu  

........................................................... 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczestnik       

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………  w

konkursie językowo- czytelniczym „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa oraz akceptuję

regulamin konkursu.     

........................................................................................................... 

Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu    


