THE CALENDAR OF BRITISH HOLIDAYS
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do udziału w
III WOJEWÓDZKIM KONKURSIE THE CALENDAR OF BRITISH HOLIDAYS.

Regulamin konkursu
§1 Cel konkursu
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów kulturą i tradycją Wielkiej Brytanii,
wykorzystanie Internetu jako źródło wiadomości i pomocy w tworzeniu pracy oraz
umożliwienie uczestnictwa w konkursie uczniom słabszym, a mającym zdolności plastyczne.

§2 Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi
w Miastku.

§3 Uczestnicy konkursu
Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
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§4 Zadanie konkursowe
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie kalendarza, na których kartach przedstawiona
będzie informacja (w języku polskim/ angielskim/oba języki) o świętach obchodzonych w
Wielkiej Brytanii – min. 5 zdań o każdym. Należy wybrać i opracować przynajmniej 10 z
poniższej listy. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie właściwej daty obchodów
danego święta.
New Year's Day

Nowy Rok - 1 stycznia

St. Valentine's Day

Dzień Świętego Walentego- 14 lutego

Shrove Tuesday

47 dni przed Wielkanocą

St. Patrick's Day

Dzień Św. Patryka, obchodzony jedynie w Irlandii - 17 marca

Mother's Day

Dzień Matki

April Fool's Day

Prima Aprilis

Good Friday

Wielki Piątek

Easter Monday

Poniedziałek Wielkanocny

May Day

Pierwszy poniedziałek maja

Father's Day

Dzień Ojca

Queen's Official Birthday

Oficjalny dzień urodzin Królowej

Summer Bank Holiday

Ostatni poniedziałek sierpnia

Guy Fawkes' Day

5 listopada

Remembrance Sunday

Dzień poświęcony pamięci poległych podczas obydwu wojen
światowych i innych konfliktów zbrojnych

Christmas Eve

Wigilia - 24 grudnia

Christmas Day

Pierwsze święto- 25 grudnia

Boxing Day

Drugie święto - 26 grudnia

New Year's Eve

Sylwester - 31 grudnia
2

2. Technika i format pracy są dowolne.
3.Do każdej z prac należy dołączyć poniższą kartę zgłoszenia-wypełnioną drukowanymi
literami oraz zgodę na publikowanie prac.

Karta zgłoszenia pracy do konkursu " The Calendar of British Holidays"
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Pełna nazwa szkoły

Adres szkoły
E-mail szkoły
Telefon
Nauczyciel prowadzący
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ZGODA NA PUBLIKOWANIE PRAC
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie pracy
wykonanej przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły oraz w mediach
w celu informacji i promocji szkoły w ramach II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
THE CALENDAR OF BRITISH HOLIDAYS.
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko ucznia
rodziców /
opiekunów prawnych*

Czytelny podpis
rodziców /
opiekunów prawnych *

*niepotrzebne skreślić
, dnia…………………………..
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i
ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100,
poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych
4. Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24
5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U.
Nr 49, poz. 463)
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4. Każdy z uczniów może wykonać tylko jedną pracę.
5. Każda ze szkół może nadesłać maksymalnie 5 prac.
6. Ocenie pracy będzie podlegać: zgodność z tematem, pomysł, poprawność językowa,
estetyka.
7. Prace nie będą odsyłane do szkół. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikowania.
8. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu przez
uczestników konkursu.
9. Wszelkich szczegółów udzielą nauczyciele j. angielskiego.
9. Termin oddawania prac 17 marca 2017r.
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