REGULAMIN
KONKURSU WIEDZY O JĘZYKACH OBCYCH
Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW
26 WRZEŚNIA 2013r.
ORGANIZATOR KONKURSU:
Nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w
Drohiczynie Tatiana Rasikhina, zwana dalej „Organizatorem”.
CEL KONKURSU:
1. Popularyzacja wiedzy o europejskich językach i krajach angielskiego obszaru
językowego.
2. Zachęcanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy o kulturach państw Europy i
angielskiego obszaru językowego.
3. Kształtowanie postawy poszanowania dla obcych kultur.
4. Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej.
5. Zainteresowanie młodzieży nauką języków obcych.
FORMA KONKURSU:
Konkurs ma formę wielojęzycznego testu wyboru oraz zadania polegającego na sformułowaniu
krótkiej wypowiedzi pisemnej(50 – 100 słów) w języku angielskim dotyczącej języków obcych.
TEMATYKA KONKURSOWA:
Tematyka Konkursu obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy ogólnej na temat krajów Europy,
krajów angielskiego obszaru językowego oraz języków Europejskich.
ADRESACI KONKURSU:
W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie klas 1 – 3 Liceum.
TERMIN KONKURSU:
20.09.2013r. godz. 08.10, sala 23 - prezentacja Quizu w programie Power Point i jego projekcja.
15.10.2013r. – rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Konkurs Wiedzy o Europejskich językach przeprowadzą nauczycieli języka
angielskiego LO.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
2) ustalanie zwycięzcy,
3) interpretacja niniejszego Regulaminu,
4) rozstrzyganie sporów związanych z konkursem.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 Liceum, którzy wyrazili chęć
uczestnictwa w konkursie i zgłosili swoje uczestnictwo Organizatorowi.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przystąpienie w dniu 26 września 2013r. do
rozstrzygnięcia zadań zawartych w Quizie i czytelne wypełnienie karty zadaniowej.
3. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do rejestracji najpóźniej na 10 minut przed
rozpoczęciem quizu.
NAGRODY:
1. Nagrody dla uczniów zostały ufundowane przez wydawnictwo Pearson.
2. Zwycięzcą w swojej kategorii wiekowej zostanie uczestnik, który otrzyma najwyższą
liczbę punktów uzyskanych w teście wyboru i podejmie się sformułowania wypowiedzi
pisemnej. W przypadku identycznej punktacji w teście o zwycięstwie zadecyduje liczba punktów
uzyskanych z wypracowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu
określone niniejszym Regulaminem.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Liceum www.lodrohiczyn.home.pl
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym
Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.
6. Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora konkursu na adres:
lo_drohiczyn@02.pl

