REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„MÓJ PODRĘCZNIK DO JĘZYKA ROSYJSKIEGO”
I. Informacje ogólne
1) Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku
2) Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z całej Polski.
3) Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady Konkursu „Mój
podręcznik do języka rosyjskiego”.
4) Sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
II. Cele konkursu
- pogłębienie zainteresowań językiem rosyjskim i kulturą Rosji
- kształtowanie postaw otwartości na świat, ciekawości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultury
i języka
- rozwinięcie umiejętności plastycznych, kreatywności uczniów
- kształtowanie w uczniach świadomego podejścia do procesu uczenia się i zachęcenie do podejmowania twórczych
działań
- stworzenie możliwości zaprezentowania szerszej publiczności autorskiego projektu podręcznika do języka
rosyjskiego, promocja młodych talentów
- stworzenie możliwości poznania poza szkołą rówieśników zainteresowanych nauką języka rosyjskiego
III. Praca konkursowa
Projekt podręcznika do języka rosyjskiego powinien składać się z 3 elementów:
• okładka podręcznika
- wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A4
• autorski tytuł podręcznika
- w języku rosyjskim umieszony na okładce
• spis treści
- powinien składać z 10 nazw rozdziałów w formie hasła/ zdania, a nie 1 słowa, np. Спорт в жизни молодого
человека, a nie Спорт;
- nazwy rozdziałów powinny być zgodne z zainteresowaniami młodzieży i przydatne w komunikacji językowej
- spis treści powinien być napisany na oddzielnej kartce A4 w języku rosyjskim - komputerowo* lub odręcznie;
* przy braku klawiatury z cyrylicą do napisania spisu treści można skorzystać ze strony www.translit.ru
IV. Warunki zgłoszenia
1) Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej, wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz
podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2) Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczestników.
3) Praca konkursowa nie może być jednocześnie zgłoszona do innego konkursu.
4) W konkursie wezmą udział tylko indywidualne prace wykonane samodzielnie przez uczniów.
5) Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
6) Prace zgłaszane do konkursu nie będą zwracane Autorom i przechodzą na własność Organizatora.
7) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na rzecz Organizatora w
celach marketingowo-promocyjnych (wystawa pokonkursowa, materiały prasowe w lokalnych mediach,
wydawnictwa itp.)
8) Przewiduje się zorganizowanie wystawy nagrodzonych prac w siedzibie Organizatora.

9) Prosimy, aby na odwrocie pracy także umieścić czytelnie:
- imię i nazwisko ucznia, klasę
- nazwę szkoły
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia
10) Termin nadsyłania prac: 24.05.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.K. Branickiego
ul. Palmowa 28, 15-795 Białystok
woj. podlaskie
z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Mój podręcznik do języka rosyjskiego”
V. Kryteria oceny
Jury konkursu będzie oceniać:
- oryginalność i pomysłowość pracy
- zgodność treści pracy z tematem konkursu
- walory artystyczne
- poprawność językową
- estetykę wykonania pracy
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
VI. Nagrody
Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów w dwóch kategoriach:
Klasy 4-6 (I miejsce, II miejsce, III miejsce)
Klasy 7-8 (I miejsce, II miejsce, III miejsce)
oraz wyróżnień w obu kategoriach
Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowo nagrody Grand-Prix.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej placówki: www.sp47.bialystok.pl
Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą mailową lub telefonicznie do 28.05.2019 r.
Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 30 maja 2019 roku w siedzibie Organizatora w
ramach szkolnych obchodów „Dnia Języka Rosyjskiego”.
Organizator zobowiązuję się przesłać nagrody laureatom jeśli nie pojawią się na uroczystym rozdaniu nagród
30.05.2019 r.
VII. Kontakt
Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Kruglicz kkruglicz@op.pl
Aneta Oksieńciuk oksienciuk@wp.pl
Kontakt szkoła:
tel. 85 653 43 78
e-mail - sp47bial@interia.pl

VIII. Ochrona danych osobowych:
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni uczestników oraz opiekunowie zobowiązani są do podpisania zgody
oraz klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO (GPDR) stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

Załączniki:
Karta zgłoszeniowa
Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla rodziców / opiekunów prawnych)
Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną (dla opiekunów - nauczycieli)

