MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS INFORMATYCZNY
Z ELEMENTAMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
“Włocławek – miasto, które warto odwiedzić”
I.
-

Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku.

II. Cele konkursu:
-

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień informatycznych u uczniów.

-

Wdrażanie do systematycznego rozwijania umiejętności i kompetencji językowych
w oparciu o nową technologię.

-

Poszukiwanie nowych rozwiązań językowych z wykorzystaniem nowoczesnej
technologii.

-

Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.

-

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym
działaniu.

-

Przygotowanie uczniów

do lepszego planowania swojego rozwoju naukowego

i zawodowego.
-

Promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie tematyką informatyczną.

-

Stworzenie uczniom możliwości do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy
i umiejętności z zakresu informatyki i języka angielskiego.

III. Uczestnicy konkursu:
-

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

IV. Warunki uczestnictwa:
-

Konkurs polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej pt. „Włocławek – miasto,
które warto odwiedzić”.

-

Praca powinna dotyczyć ciekawych miejsc w naszym rodzinnym mieście; zachęcać
do zwiedzania Włocławka oraz nauki języka angielskiego.

-

Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie: PowerPoint, Impress, Prezi
i powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów.

-

Kilka slajdów - min 5 – należy wykonać w języku angielskim.

V. Termin nadsyłania prac:
Zgłoszenie do konkursu należy dokonać do 5 kwietnia 2019r. na adres e-mail:
szkola.super@op.pl
Termin oddawania prac upływa 30 kwietnia 2019 r.
Prace otrzymane po terminie nie będą oceniane.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród: 7 maja 2019 r.
Załącznik do regulaminu:
Oświadczenie uczestnika konkursu:
Ja, niżej podpisany(-a) niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz oświadczam,
że zapoznałem(-a) się z Regulaminem i go akceptuję.
……………………………………
(podpis rodzica)
Poprzez udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
- przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 10.05.2018r. Dz. U. 2018 poz. 100); Administratorem danych
osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15,
- pozyskane dane osobowe będę przetwarzane przez Administratora w wymiarze
koniecznym realizacji założeń konkursowych,
- pozyskane dane uczniów i ich opiekunów będą przetwarzane przez Administratora do
czasu rozstrzygnięcia konkursu, a dokumentacja przebiegu konkursu zostanie
zarchiwizowana zgodnie z przepisami archiwizacji.

METRYCZKA:
1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły…………………………………………...
3. Imię i nazwisko opiekuna……………………………………...
4. Telefon kontaktowy …………………………………………...
5. Adres e-mail…………………………………………………...

