REGULAMIN
VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
JEZYKOWEGO

„Prezentacja Projektu”
I.

ORGANIZATOR
XXX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – osoba odpowiedzialna –
Renata Sobczyńska.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Dyrektora Łódzkiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz
Honorowego Konsula Wielkiej Brytanii w Łodzi.

II.

ADRESAT KONKURSU
Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów w Łodzi

III.

CELE KONKURSU
- popularyzacja języków obcych,
- doskonalenie zdolności językowych,
- zaktywizowanie młodzieży do pogłębiania wiedzy i umiejętności w
zakresie języków obcych.

IV.

KRYTERIA I PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa
powołane przez organizatora.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
3. Komisja będzie oceniać:
- dobór prezentowanego tematu,
- poprawność i swobodę posługiwania się językiem obcym,
- ogólny wyraz artystyczny

V.

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany w jednym etapie - ogólnołódzkim
2. Uczestnicy przygotowują prezentacje wybranego przez siebie tematu
w języku angielskim i przedstawiają ją w dowolnej formie (oprócz
prezentacji multimedialnych). Temat prezentacji dotyczy wybranego
zagadnienia z podanych: człowiek, dom, szkoła, praca, zdrowie,
żywienie, podróżowanie i turystyka, sport, kultura, nauka i technika,
świat przyrody, elementy wiedzy o krajach angielskiego obszaru
językowego.
3. Czas poszczególnych prezentacji nie może przekraczać 5 minut ( za
przekroczenie czasu Komisja Konkursowa będzie odejmowała
punkty). Powyżej 1 minuty przekroczenia czasu odjętych będzie 10%
uzyskanych punktów, powyżej 2 minut 20% uzyskanych punktów.
4. W prezentacji jednego tematu mogą brać udział maksymalnie 2 osoby.
5. Jedną szkołę mogą reprezentować maksymalnie 3 drużyny.
6. Prezentacje projektów odbędą się w XXX LO w dniu 11 marca 2019r.
( poniedziałek), godzina 10.00
7. Ogłoszenie wyników nastąpi w XXX LO w dniu 18 marca 2019r.
(poniedziałek). Szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
8. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i prezentacje zwycięzców
odbędą się 20 marca 2019r. (środa) o godzinie 10.00 w XXX LO.

VI.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do dnia
28 lutego 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia (Załącznik nr 1)
oraz oświadczenia rodziców dotyczącego przetwarzania danych
(Załącznik nr 2) na adres :
XXX Liceum Ogólnokształcące
ul. Sowińskiego 50/56
91-485 Łódź
z dopiskiem „ KONKURS”
lub przesłanie mailem na adres kontakt@lo30.elodz.edu.pl

VII. TERMINARZ KONKURSU
28 lutego 2019r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń
11 marca 2019r. – eliminacje konkursowe – etap ogólnołódzki
18 marca 2019r. – ogłoszenie wyników
20 marca 2019r. – podsumowanie konkursu, wręczenie nagród
i prezentacje zwycięzców.

VIII.

NAGRODY
Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody i wyróżnienia, a ich
nauczyciele i szkoły zostaną uhonorowani dyplomami. Nagrody główne
to: wyjazd do Londynu na wakacyjny obóz językowy, semestr nauki
języka angielskiego w grupach British Centre.
Sponsorami konkursu są:
- Biuro Turystyki Młodzieżowej ATAS
- Szkoła Języków Obcych British Centre
- Społeczna Akademia Nauk
- Wydawnictwa Językowe: Oxford University Press, Macmillan, Pearson

IX.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:
•

•
•
•

•
•
•

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „PREZENTACJA
PROJEKTU” jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp. Ignacego Krasickiego, ul.
Sowińskiego 50/56, 91-485 Łódź, NIP: 7261739015, REGON 000217930, tel. 42 653 90
47, e-mail: kontakt@lo30.elodz.edu.pl,
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@lo30.elodz.edu.pl, adres
do korespondencji: Inspektor ochrony danych, XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. bp.
Ignacego Krasickiego, ul. Sowińskiego 50/56, 91-485 Łódź.
Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu udziału ucznia w
konkursie międzyszkolnym „PREZENTACJA PROJEKTU”.
W celu realizacji konkursu dane osobowe uczestników konkursu mogą być udostępniane
dostawcom usług teleinformatycznych zaopatrujących Administratora w rozwiązania
techniczne lub organizacyjne, umożliwiające realizację konkursu, oraz w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa;
Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane poza teren Unii
Europejskiej.
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora przez czas
do końca roku szkolnego 2018/2019.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom konkursu przysługuje:
prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych do
innego administratora, prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych.

X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie
i życzymy powodzenia!!!
Organizatorzy

Dyrektor Szkoły

mgr Renata Sobczyńska

mgr Ewa Dudkiewicz

mgr Małgorzata Morawska
mgr Joanna Kosińska – Krasoń
mgr Michał Piotrowski

