Regulamin Konkursu ”Military English”
1 Organizator Konkursu:
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie
ul. Chłodna 36/46, 00-872 Warszawa, e-mail zs7@zs7.eu
Telefon (22) 620-93-44 , www.zs7.eu
Nauczyciel języka angielskiego: Anna Bednarczyk-Iwanek
Nauczyciel języka angielskiego: Aneta Balko-Dębska

2 Cele organizowanego konkursu:




Zachęcenie do nauki języka angielskiego i rozwoju zainteresowań wojskowych
Poszerzanie słownictwa z zakresu wojskowości
Prezentacja umiejętności językowych

3 Terminy




Nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konkursie do 24 X 2017
Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: anna.iwanek@zs7.eu
Konkurs zostaje przeprowadzony 26 X 2017 (czwartek) g. 9:00 w placówce
organizatora.

4 Warunki uczestnictwa w konkursie







Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej
i przesłanie jej na adres mailowy: anna.iwanek@zs7.eu
Wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z U. z dnia 29. 08.1997r o Ochronie Danych
Osobowych, Dz. U. z 1997r., nr133, poz.883)
Wyrażenie zgody na publikowanie zdjęć i nazwisk uczestników oraz zwycięzców na
stronie internetowej ZS nr 7
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
Każda szkoła może zgłosić do konkursu trzech uczestników

5 Zasady organizacyjne
a) Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, jak też pokrywają koszt ubezpieczenia.
b) Uczestnicy piszą test (ok.45 min.), który obejmuje następujące zagadnienia leksykalne:







Soldiers in fighting order – elementy umundurowania.
Ranks and badges in British Army – stopnie i dystynkcje w wojsku brytyjskim.
Organizacja armii – jednostki w wojsku brytyjskim.
Parts of weapon - budowa karabinu.
Drill commands – rozkazy
Weapon types – rodzaje broni

c) Forma testu:





Zadania leksykalne np.: dopasowywanie dystynkcji wojskowych do pagonów,
dopasowanie elementów umundurowania do obrazków, podpisanie części składowych
broni, dopasowanie rodzajów broni do ich nazw, tłumaczenie rozkazów
Zadanie z czytania – odpowiedzieć na pytania związane z tekstem
Zadanie gramatyczno-leksykalne – ułożyć zdania z podanymi wyrażeniami, wstawić
odpowiednie słowa, poprawnie logicznie i gramatycznie

d) Uczniowie dostają leksykalny zakres materiału opracowany przez organizatorów
e) Test sprawdza wiedzę ogólną z języka angielskiego na poziomie B1
6 Kryteria oceny





Poprawność językowa
Poprawność leksykalna
Poprawność ortograficzna
Prawidłowe rozumienie tekstu czytanego

7 Jury




W skład jury wchodzą nauczyciele języka angielskiego oraz koordynator do spraw
wojskowych
Jury wyłania zdobywców 1-3 miejsca, jak również ma prawo do przyznania wyróżnień.
Wygrywają uczestnicy z największą liczbą punktów w kategorii zajmujący 3 pierwsze
miejsca

8 Nagrody




Organizator zapewnia nagrody za zajęcie miejsc 1-3.
Zwycięzcy zostają uhonorowani nagrodami i dyplomami
Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymują dyplomy pamiątkowe i potwierdzenie
uczestnictwa w konkursie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE NA
ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU (DZIECKA)
Ja niżej podpisany/-a………………………………………………………………………………
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół nr 7 w Warszawie, który
jest ich administratorem. Dane wykorzystywane będą w celu organizacji Konkursu „Military
English”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. Listy
uczestników zawierające dane w zakresie (imię, nazwisko, szkoła), listy laureatów zawierające
dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe związane z konkursem będą umieszczone
na stronie internetowej Zespole Szkół nr 7 w Warszawie. Inne udostępnianie danych nie jest
przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i
ich poprawienia. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka we wskazanym
powyżej zakresie i celu.
…………………………………………………………………
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs „Military English”

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE KARTY

1 Szkoła delegująca: (dokładny adres, telefon i e-mail)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

2 Imiona i nazwiska uczestników, telefony kontaktowe oraz adresy e-mail:
a)……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
b) …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
c) …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...

3 Imiona i nazwisko opiekunów, telefony kontaktowe oraz adresy e-mail:
a) …………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………………………

Pieczątka placówki

……………………………

Podpis opiekuna

………………………………………………………..

