Regulamin konkursu „Another Adventure With English Proverbs”
organizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rzeszowie
w roku szkolnym 2015/2016
I. Warunki ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczka 35-055 Rzeszów, ul.
Chopina 13.
II. Cele konkursu
1. Poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii, historii, literaturze i życiu codziennym
w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej.
2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
3. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych
umiejętności.
4. Propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języków obcych.
5. Zaznajomienie uczniów z przysłowiami angielskimi.
6. Rozbudzenie silniejszej motywacji do nauki języka angielskiego.
7. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania.
III. Zasady przeprowadzania konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Rzeszowa.
2. Prace przygotowywane są indywidualnie przez 1 ucznia.
3. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.
4. Prezentacja musi być wykonana w programie Power Point. Każda praca może się składać
maksymalnie z 6 slajdów.
5. Uczniowie przygotowują prezentacje na jeden z wybranych tematów:
 “A friend in need is a friend indeed”
“No rose without a thorn”
 “Too many cooks spoil the broth
 “All that glitters is not gold”
 “Never put off till tomorrow what you can do today”
 “All is well that ends well”
 “The early bird catches the worm”
 “There is no place like home”
 “Necessity is the mother of invention”
 “One swallow doesn’t make a summer”
 “Never look a gift horse in the mouth”
6. Konkursowe prace należy przesłać do 28 lutego 2016 r.
Prace muszą być przesłane pocztą elektroniczną na adres: mczajka999@gmail.com
IV. Ustalenia końcowe
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
2. Jury konkursu w składzie 2 nauczycieli języka angielskiego z Gimnazjum nr 2 im. Janusza
Korczaka w Rzeszowie wyłoni 3 najlepsze prace biorąc pod uwagę:
pomysłowość/oryginalność, wartość merytoryczną i artystyczną oraz poprawność językową.
3. Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną przesłane do wszystkich szkół do
dnia 3 marca 2016 r.

5. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie przez uczestników zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z zamieszczoną w formularzu
klauzulą.
6. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych
w celach promocyjnych konkursu oraz prezentowania ich w prasie, telewizji, na stronie
internetowej szkoły, w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych.
7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej szkoły www.gim2.rzeszow.pl
8. Literatura:
 Podręczniki do nauczania języka angielskiego dopuszczone przez MENiS.
 Leksykony wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 Przewodniki turystyczne.
Ponadto, ogólna wiedza dotycząca kultury i angielskich przysłów.
Dodatkowych informacji udziela: Michał Czajka,
e-mail: mczajka999@gmail.com, tel. 883 190 241
9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
Organizatorzy konkursu:
Michał Czajka
Magdalena Urbanik

