REGULAMIN KONKURSU NA FILM W JĘZYKU ANGIELSKIM
„CHRISTMAS IN MY FAMILY”

1. CELEM KONKURSU JEST:
- rozwijanie motywacji do nauki języków obcych;
- zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zakresie kształtowania umiejętności
językowych ;
- rozwijanie uzdolnień uczniów;
- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji;
- rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
- wsparcie twórczych działań filmowych oraz poszerzanie umiejętności językowych uczniów

2. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
w Olecku we współpracy z wydawnictwem Express Publishing.

3. Konkursu jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych.

4. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoczesne z akceptacją jego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik Konkursu dostarcza krótki film , w którym omawia w języku
angielskim tradycje bożonarodzeniowe, w jego rodzinnym domu .
2. Autor nagrania powinien być bohaterem pierwszoplanowym (warto uatrakcyjnić
pracę o inne teksty kultury: reprodukcję, zdjęcia, ilustrację, fragmenty muzyczne).

3. Dopuszczalny czas trwania filmu konkursowego 2-5 minuty (film nie może
przekraczać 100MB).

4. Autorem filmu może być tylko jedna osoba. Uczestnik, przystępując do Konkursu,
oświadcza, że jest autorem filmu.

5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka
(załącznik nr 1) na potrzeby organizacji konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu w siedzibie
szkoły do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich
danych, które jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

6. Filmy konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem (załączniki nr 1) w wersji
elektronicznej prosimy przesłać na email christmas.lo.olecko@wp.pl w terminie
do 30 stycznia 2021 roku lub w przypadku problemów technicznych można przesłać
lub dostarczyć pracę osobiście na nośniku zewnętrznym (płyta DVD) na adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ul. Kościuszki 29 19- 400 Olecko
z dopiskiem „Christmas”.
UWAGA!
Należy wybrać tylko jeden sposób przesyłania filmów. Prosimy nie przesyłać filmów
zarówno na maila, jak i na tradycyjnych nośnikach.
( W razie pytań, proszę pisać na adres: o.korzun@lo.olecko.pl)
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 1 marca 2021 roku .
8. Jury oceniające prace konkursowe kierować się będzie następującymi kryteriami:
-zgodność z tematem,
-poprawność wymowy,
-poprawność gramatyczna,
-zakres słownictwa,
-oryginalność .
9. Przewidziane są atrakcyjne nagrody za trzy najlepsze filmy konkursowe. Wszyscy
uczestnicy dostaną drobne upominki.
10. Decyzja Jury jest ostateczna.
11. Komisja Jury zostanie powołana przez Organizatora.

