REGULAMIN KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EVERGREEN 2017
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
1. Organizatorzy konkursu
Zespół Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
ul. Mikołaja Kopernika 16
18-400 Łomża

Szkoła Językowa EDUCO w Łomży
ul. Księcia Janusza I 30
18-400 Łomża

2. Termin konkursu
Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w budynku Zespołu Szkół
Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży przy ul. Mikołaja Kopernika 16.
Bardzo prosimy uczestników konkursu o przybycie do szkoły ok. godziny 8:30.
3. Cele konkursu
 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 propagowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samokształcenia
 umożliwienie uczniom sprawdzenia stopnia opanowania języka angielskiego w rywalizacji
z uczestnikami z innych szkół
 promowanie i rozwijanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi
 popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań wiedzą o krajach angielskiego obszaru językowego
4. Warunki uczestnictwa w konkursie
 udział w konkursie jest bezpłatny
 uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się na terenie
miasta Łomży
 warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się do nauczyciela koordynującego konkurs
(wyznaczonego przez dyrektora szkoły)
 nauczyciele koordynujący konkurs w poszczególnych szkołach proszeni są o przesłanie nazwy
szkoły, imienia i nazwiska nauczyciela koordynującego oraz listy zawierającej imiona i nazwiska
uczniów biorących udział w konkursie do dnia 21.03.2017 r. na adres e-mail: bartekpytel@wp.pl
 każda szkoła może zgłosić na konkurs maksymalnie siedmiu uczniów
5. Forma i zakres konkursu
 konkurs ma formę pisemną
 zadania konkursowe obejmują:
 zadania typu słowotwórstwo, transformacje otwarte i ze słowem kluczem, test luk otwartych
oraz tzw. duale
 test luk sterowanych sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalnogramatycznych
 zadanie sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
 uzupełnianie luk w zdaniach
 pytania z zakresu wiedzy o krajach anglojęzycznych
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6. Ogłoszenie wyników konkursu
Nauczyciele koordynujący konkurs zostaną poinformowani o wynikach oraz dacie i miejscu wręczenia
nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia konkursu.
7. Przebieg konkursu
 konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu i trwa 60 minut
 w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje
się miejsca ex aequo
 nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu przejmuje komisja konkursowa w składzie:
mgr Bartłomiej Pytel (nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących nr 6 oraz lektor w Szkole Językowej EDUCO) i mgr Magdalena Kalicka
(metodyk oraz lektor języka angielskiego w Szkole Językowej Educo)
8. Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody ufundowane przez szkoły organizujące
konkurs.
I miejsce – voucher na wybrany kurs językowy w EDUCO oraz nagroda rzeczowa
miejsca od II do V – nagrody rzeczowe
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki ufundowane przez renomowane wydawnictwa językowe!
9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży: www.ekonomik.4lomza.pl
2. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane
w nim warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w fotografii lub zapisu
wideo wizerunku.
5. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydujący głos
ma komisja konkursowa.
6. Organizator konkursu ma prawo do modyfikacji regulaminu. W takim przypadku o wszelkich zmianach
poinformowani zostaną koordynatorzy konkursu w poszczególnych szkołach.
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