„Winter Camp 2017"
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
dla klas V i VI Szkół Podstawowych
pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosława Górczyńskiego
§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Winter Camp 2017 " zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
os. Ogrody 20.
3. Koordynatorem konkursu jest Justyna Walczak – nauczyciel języka angielskiego.
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§2
Cele konkursu
Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim.
Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
Podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, pisania, czytania
a w szczególności mówienia).
Pomoc w przełamaniu bariery językowej w posługiwaniu się językiem obcym.
Inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
z uczniem zdolnym.
Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ostrowieckimi szkołami
podstawowymi.
§3
Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem konkursu może być osoba, która złoży pisemne wyrażenie zgody
rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w przedmiotowym Konkursie.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas V-VI z terenu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego zwanych dalej „Uczestnikami”.
Konkurs ma charakter miejski.
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§4
Dane osobowe uczestników konkursu
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel.
kontaktowego.
Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia
zwycięzców, poinformowania o nagrodzie.
Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do podanych danych i ich poprawiania
w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
wzięcia udziału w Konkursie.
§5
Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie zainteresowanej szkoły chęci
udziału w przedmiotowym Konkursie na adres mailowy: justynam99@wp.pl do dnia
30 listopada 2016r.
Uczestnicy wykonują TASK ONE - zadanie konkursowe
-etap I- List do Pana Prezydenta w języku angielskim.
Polecenie: Napisz list do Pana Prezydenta , w którym krótko się przedstawisz, a następnie
udziel w nim odpowiedzi na następujące pytania:
 „Co najbardziej podoba Ci się w Ostrowcu Świętokrzyskim?"
 „Co zmieniłbyś/ zmieniłabyś w swoim mieście?”
 „Co lubisz robić w Twoim mieście?"
 „Dlaczego to właśnie TY powinieneś wziąć udział w Winter Camp 2017półkoloniach zimowych pod patronatem Pana Prezydenta?"
W liście obowiązuje limit słów w ilości do 250-300.
Oceny prac – listów do Pana Prezydenta dokonują nauczyciele danej placówki.
Nauczyciele uczący w danej szkole przyznają punkty pracom w skali od 1 do 6, biorąc po
uwagę w szczególności pomysłowość i kreatywność uczestnika - autora listu.
Prace uczniów, wraz z kopią listy uczestników i ilością punktów, nauczyciel przekazuje
Organizatorowi do dnia 16 grudnia 2016 r. do siedziby Organizatora konkursu.
Uczestnicy wykonują TASK TWO zadanie konkursowe -etap II-Winter Test.
We wszystkich szkołach biorących udział w konkursie odbędzie się drugi etap konkursu,
w którym to uczniowie przystąpią do testu gramatyczno-leksykalnego stanowiącego
kolejne kryterium do udziału w WINTER CAMP 2017.
Przewidywany termin WINTER TEST to 5 styczeń 2017r., w przypadku ewentualnej
nieobecności ucznia test przeprowadzony zostanie w terminie dodatkowym,
tj. 10 stycznia 2017r.
Nauczyciele uczący w danej szkole sprawdzają według otrzymanego klucza test, sumują
punkty uczestników z punktami jakie otrzymali w etapie I.
Na podstawie ilości otrzymanych punktów każda szkoła typuje dwóch uczestników oraz
jedną osobę rezerwową do udziału w WINTER CAMP 2017- półkoloniach zimowych.
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9. Do dnia 16 stycznia 2017r. należy dostarczyć do Organizatora ocenione testy wraz z
sumowaną punktacją z dwóch etapów oraz listą osób wyłonionych w ramach konkursu do
udziału w „Winter Camp 2017 ".
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§6
Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilości kopi testów
Organizator zapewnia podziękowania dla nauczycieli koordynujących poszczególne etapy
konkursu w placówkach.
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej
http://www.psp5.eu/.
Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego konkursu udziela Koordynator Konkursu
Justyna Walczak za pośrednictwem poczty e-mail: justynam99@wp.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia konkursu z przyczyn od
organizatora niezależnych (np. zbyt mała ilość chętnych).
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu;
w przypadku jakichkolwiek zmian organizator zobowiązuje sie do powiadomienia
wszystkich uczestniczących szkół drogą mailową.
§7
Nagroda
Nagrodą jest udział w zimowych półkoloniach językowo-sportowych WINTER
CAMP2017 w trakcie trwania ferii zimowych w godzinach 9.00 – 14.30 w dniach
06.02.2017r.- 10.02.2016r. WINTER CAMP 2017 będzie odbywał się na terenie miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego (dokładne miejsce zostanie podane podczas spotkania
organizacyjnego).
Podczas półkolonii organizator przewiduje, m.in.:
 udział w zajęciach z j. angielskiego,
 udział w wyjściach/wycieczkach,
 udział w zajęciach sportowych ,
 udział w zajęciach na basenie w MOSIR Ostrowiec Świętokrzyski,
 wyjście do restauracji z obsługą anglojęzyczną,
 wyjście do kina.
Wszyscy uczestnicy zakończą Winter Camp certyfikatem udziału w zajęciach z języka
angielskiego.
Uczestnicy półkolonii nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w
WINTER CAMP2017- półkoloniach zimowych pod patronatem Pana Prezydenta.
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§8
Ważne terminy
30 listopad 2016 r. – zgłoszenie zainteresowanej szkoły chęci udziału w
przedmiotowym konkursie
30 listopada 2016 r. – 15 grudnia 2016 r. – pisanie przez uczestników konkursu listów
i sprawdzanie przez nauczycieli
16 grudzień 2016 r. – dostarczenie ocenionych listów wraz z uzyskaną punktacją do
sekretariatu Organizatora Konkursu
5 styczeń 2017 r. – przystąpienie uczestników konkursu do II etapu – testu
gramatyczno-leksykalnego
10 stycznia 2017 r. – termin dodatkowy II etapu – testu gramatyczno-leksykalnego
6 stycznia 2017 r. – 13 stycznia 2017 r. – sprawdzanie i ocenianie testów
16 stycznia 2017 r. – dostarczenie do sekretariatu Organizatora Konkursu ocenionych
testów wraz z sumowaną punktacją z dwóch etapów oraz listą osób wyłonionych w
ramach konkursu do udziału w „Winter Camp 2017 "
do 19 stycznia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości nazwisk osób
zakwalifikowanych do udziału w „Winter Camp 2017 " wraz z godziną i miejscem
spotkania organizacyjnego
27 stycznia 2017r. - spotkanie organizacyjne (z rodzicami, opiekunami uczestników
półkolonii)
6 luty 2017 r. – 10 luty 2017 r. – udział w półkoloniach językowo-sportowych
„Winter Camp 2017 ".
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