REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MULTIMEDIALNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM
'CZĘSTOCHOWA OKIEM MŁODYCH'
ORGANIZATOR
- organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego nr 13 w Częstochowie
- osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu:
p. Sylwia Brewczyńska-Grynbaum, email:sbrewczynska-g@wp.pl
p. Aneta Krygier, email: frozena@interia.pl
p. Ewa Buszko
- niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szkoły www.sp13.edu.pl

CELE KONKURSU
• podniesienie świadomości i wiedzy językowej, historycznej, kulturalnej oraz przyrodniczej,
zwłaszcza wśród młodego pokolenia
• pobudzenie kreatywności oraz motywacji do nauki języków obcych
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw obywatelskich oraz pozytywnego wizerunku
miasta,
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1. Film w języku angielskim (5-10 minut; na płycie DVD) będący przewodnikiem po mieście
Częstochowa i jego okolicach, dla klas VII szkół podstawowych
• prace mogą być wykonane indywidualnie bądź w zespołach 3-osobowych
• film może być utworzony w dowolnym programie do montażu filmów, lub być mieszanką plików
(obrazów i filmów) stworzoną w programie Power Point. Należy go nagrać na płytę DVD w formacie
umożliwiającym odtworzenie przez program Windows Media Player
•

film ma stanowić rodzaj przewodnika po Częstochowie, jej walorach turystycznych, historycznych i
kulturalnych. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Głównym
motywem ma być promocja miasta i okolic przy jednoczesnym zaprezentowaniu umiejętności

językowych w zakresie języka angielskiego. Kreatywność i pomysłowość będzie szczególnie
doceniona
2. Prezentacja multimedialna polsko-angielska (na płycie DVD) będąca przewodnikiem po mieście
Częstochowa i jego okolicach, dla klas IV-VI szkół podstawowych
• prace mogą być wykonane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych
• prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point i zawierać do 30 slajdów

Prace powinny być podpisane (na płycie DVD oraz na ostatnim slajdzie/klatce filmu) i zawierać : imię i
nazwisko, klasa autora (autorów), szkoła, email szkoły, imię i nazwisko opiekuna
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia
prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla
potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu (załącznik 1)
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do pracy na
rzecz Organizatora oraz zgody na publikację na stronie internetowej Organizatora oraz partnerów konkursu
(załącznik 1)

Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane

TERMIN
Prace należy przesłać (pocztą lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Organizatora z dopiskiem:
„Częstochowa okiem młodych” w terminie do 02 marca 2018r na adres Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Makuszyńskiego ul. Wręczycka 111/115 42-200 Częstochowa

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi przed dniem 28 marca 2018r. Szkoły, do których uczęszczają nagrodzeni
lub wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowane mailem o wynikach.
Protokół z obrad komisji konkursowej, wraz z podaniem imion i nazwisk: laureatów, uczniów wyróżnionych
oraz ich opiekunów, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora.

