
REGULAMIN KONKURSU 
NA  TYTUŁOWĄ STRONĘ GAZETY LUB CZASOPISMA ANGLOJĘZYCZNEGO 

 
‘BREAKING NEWS’ 

1. Organizatorzy konkursu: 
 Nauczyciele języka angielskiego SP 1 w Konstantynowie Łódzkim 

 
2. Cele Konkursu: 

 Pogłębienie wiedzy z kultury o krajach anglojęzycznych 
 Rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim 
 Rozbudzanie zainteresowań wydarzeniami z otaczającego nas świata 

 
3. Uczestnicy Konkursu 

   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstantynowie 
 Konkurs obejmuje dwie kategorii wiekowe 

a) Uczniowie kl. IV-V 
b) Uczniowie klas VI-VIII 

 
4.  Warunki konkursu: 

 Konkurs polega na zaprojektowaniu strony tytułowej gazety lub czasopisma 
anglojęzycznego.  

 Strona tytułowa musi mieć zachowany  oryginalny format i szatę graficzną  wybranej 
gazety lub czasopisma  

 Na stronie tytułowej musi znajdować się tekst napisany w języku angielskim zawierający 
min. 50 wyrazów.  

 Tekst musi dotyczyć przynajmniej jednego wydarzenia z zakresu: 
a) ważne wydarzenie historyczne  
b) ważne wydarzenie polityczne 
c) ważne wydarzenie sportowe 
d) ważne wydarzenie ze świata show-business’u 

 Uczestnicy pracują indywidualnie lub w parach.  
 Gotową stronę  tytułową  w wersji elektronicznej i papierowej należy oddać 

nauczycielowi języka angielskiego do 3 marca 2020 r. 
 Na pracy muszą znajdować się następujące dane: 

a) Imię i Nazwisko autora i klasę 
b) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w 
materiałach promocyjnych i na stronie internetowej szkoły 
 

5. Przebieg konkursu: 
 Jury (nauczyciele języków obcych i plastyki) będzie oceniało zgodności z formatem i  

szatą graficzną oryginalnej gazety/czasopisma, poprawność i zakres środków    
językowych języka angielskiego oraz pomysłowość i estetykę pracy  

     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 09.03.2020 r. i zamieszczone na stronie szkoły. 
Zostanie również zorganizowana wystawa prac konkursowych. 

 Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas szkolnych 
obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole w dniu 10.03.2020 r. 

7.      Postanowienia końcowe: 
 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 
 Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach. 

 


