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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

‘Welcome to our studio...’  - na najlepszy film z wywiadem. 

 
Zadaniem uczestnika jest wcielenie się  w postać znaczącej osoby ze świata religii, kultury, polityki, 

sportu, nauki czy techniki i przedstawienie wywiadu o jej życiu i dokonaniach. Sławną postacią może 

być osoba żyjąca w obecnych czasach lub nieżyjąca. Jednakże musi być to postać, która miała 

ogromny wpływ na czasy, w których  żyła, a jej dorobek doceniany jest do chwili obecnej. 

Reporterem może być członek rodziny lub dzięki dobrym ujęciom filmowym sam uczestnik. 

 

 

ORGANIZATOR. 

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy 

Lament w Białymstoku. 

Pomysłodawca i koordynator konkursu - Karolina Gasperska – nauczyciel języka angielskiego 

Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny 

 

UCZESTNIK. 

Uczestnikiem konkursu może być uczeń w przedziale klas IV – VIII uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament 

 

JURY. 

W jury konkursu zasiada Dyrekcja i nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej 

Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny 

 

NAGRODY. 

Nagrody w konkursie to przydatne pomoce do poszerzania swojej wiedzy z języka angielskiego. 

 

CZAS TRWANIA KONKURSU. 

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.05.2020 roku. Prace można przysyłać do dnia 15.06. 2020 roku 

włącznie. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły 19.06.2020 roku. 

 

CELE I TEMATYKA KONKURSU 

Konkurs pod hasłem „ Welcome to our studio...” ma na celu: 

- pokazanie społeczności szkolnej i lokalnej twórcze wykorzystanie czasu w czasie pandemii 

koronawirusa; 

- promocję i promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się i rozwijania umiejętności językowych; 

- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; 

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-

gramatycznych języka angielskiego; 

- kształtowanie kompetencji obywatelskich; 

- rozwijanie uzdolnień uczniów językowych, a także cyfrowych; 

- zachęcenie uczniów do aktywności twórczej i artystycznej; 

- promocja talentów; 

- podniesienie samooceny uczniów. 

 

KRYTERIA KONKURSOWE. 

1. Praca konkursowa ma formę filmu trwającego nie dłużej niż 2 minuty ukazującego wywiad ze 

znaczącą osobą ze świata religii, kultury, polityki, sportu, nauki czy techniki i przedstawienie jej życia 

i dokonań. W daną osobę wciela się uczestnik konkursu. Sławną postacią może być osoba żyjąca 
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w obecnych czasach lub nieżyjąca. Jednakże musi być to postać, która miała ogromny wpływ na 

czasy, w których  żyła, a jej dorobek doceniany jest do chwili obecnej. Reporterem może być członek 

rodziny lub dzięki dobrym ujęciom filmowym sam uczestnik. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda na publikację zwycięskich filmików na stronie Szkoły 

Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, a także szkolnym Facebooku. 
3. Zgłoszone do Konkursu Filmy muszą być w formacie mp4. (nie mogą być dłuższe niż 2 minuty) 

4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową (Film). 

5. Zabronione jest zgłaszanie Filmów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi 

obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza 

powyższe zasady decyduje obiektywna ocena Organizatora. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nierealizujących tematu. 

7. Komisja oceniając prace będzie brało pod uwagę następujące czynniki: 

- zgodność z tematyką Konkursu; 

- oryginalność; 

- jakość i estetykę przygotowania; 

- zaangażowanie i stopień trudności wykonania; 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Prace i formularze zgłoszeniowe wysyłamy na konto plaformy Teams Office 365 do Pani 

Karoliny Gasperskiej do dnia 15.06.2020 roku. 

1.Przy zgłoszeniu filmu wymaga się podania następujących informacji o Uczestniku: 

- imię i nazwisko; 

- klasa; 

- wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do potwierdzenia w formie oświadczenia, iż: 

- zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego warunki; 

- otrzymał zgodę osób występujących w filmie na publikację ich wizerunku i/lub 

Głosu oraz artystycznego wykonania; 

. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, a tym samym udział w Konkursie jest 

równoznaczne z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem własnej twórczości 

Uczestnika i nie narusza żadnych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. 

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Filmu i jego wszystkich elementów 

składowych. 

3. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy. 

4. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie naszej szkoły. 

 

 


