XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego
oraz

Instytutu Anglistyki Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej
zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie
wystąpień publicznych:

„Make a Speech, Leave Us Speechless”
Regulamin Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana
Twardowskiego,
ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin oraz Instytut Anglistyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A 20031 Lublin,
zwane dalej „Organizatorem”.
2. Celem głównym konkursu jest popularyzacja i pogłębienie kompetencji językowych języka
angielskiego, umiejętności retoryki oraz autoprezentacji uczniów szkół z Lublina w 2
kategoriach wiekowych:
 Kategoria I: Gimnazjum
 Kategoria II: Szkoły Ponadgimnazjalne
1. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, oceniania prac oraz przyznawania
nagród.
Zasady ogólne:

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji w języku angielskim na temat What
talent do you have deep down in your heart?
2. Uczestnicy przedstawiają wypowiedź ustną na uroczystości konkursowej dnia 28.05.2018r.
o godzinie 10:00 w siedzibie DK Grażyna przy ul. Konrada Wallenroda 4A, 20-400 Lublin
3. Konkurs wypowiedzi ustnej w języku angielskim „Make a Speech, Leave Us Speechless”
skierowany jest do uczniów szkół z Lublina.
4. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do konkursu, należy przesłać maksymalnie dwie
kandydatury uczniów z jednej szkoły do dnia 22 maja 2018r. na adres:
makeaspeech@interia.pl
Zasady szczegółowe:

1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie prezentacji w języku angielskim na temat What
talent do you have deep down in your heart? Uczestnicy przedstawiają 3-5 minutową

wypowiedź ustną na uroczystości konkursowej dnia 28.05.2018r. o godzinie 10:00 w
siedzibie DK Grażyna przy ul. Konrada Wallenroda 4A, 20-400 Lublin. Nie dopuszcza się
używania podkładu muzycznego, śpiewu ani rapowania treści. Dopuszczalne są rekwizyty i
elementy gry aktorskiej. Można zgłosić maksymalnie dwóch uczniów z jednej szkoły,
wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. Termin zgłoszeń do dnia 22 maja 2018r. na
adres: makeaspeech@interia.pl
2. W konkursie biorą udział uczniowie indywidualnie. Konkurs jest rozstrzygany w 2
kategoriach wiekowych: 1) Gimnazjum; 2) Szkoły ponadgimnazjalne.
3. Wyłonieni przez Komisję Konkursową zwycięzcy i wyróżnieni zostaną nagrodzeni w dniu
konkursu. Dla zwycięzców i uczniów wyróżnionych przewidziane są dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
4. Kryteria oceny: treść, organizacja i płynność wypowiedzi, gramatyka, słownictwo, wymowa.
Terminy:
Zgłoszenia należy nadesłać drogą elektroniczną do dnia 22 maja 2018r. na adres:
makeaspeech@interia.pl . Proszę podać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły, klasę oraz imię i
nazwisko opiekuna. W razie rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o niezwłoczne przesłanie
informacji drogą elektroniczną na adres makeaspeech@interia.pl.
Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, tj. 28 maja 2018r. oraz opublikowane
na stronie internetowej Organizatora.
Komisja oceniająca:
1. Oceny prac dokona profesjonalna komisja oceniająca, powołana przez Organizatora.
2. Zadaniem komisji oceniającej jest:
a) ocena wypowiedzi uczestników w dniu Konkursu,
b) przyznanie nagród.
3. Przy ocenie prezentacji uwzględnia się:
a) treść,
b) organizację i płynność wypowiedzi,
c) gramatykę,
d) słownictwo,
e) wymowę.
Decyzje jury są ostateczne.
Nagrody
Zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie dostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Postanowienia końcowe
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze Zgodą uczestnika na
przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe
uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu
przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż
dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane
fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z Regulaminu
konkursu.

Informacje o konkursie można uzyskać:
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego,
ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin , tel: 81-524-51-54
Organizatorzy: Kamila Hrynkiewicz-Kuś (30LO), Piotr Szczypa (UMCS), Agnieszka Szymczak
(30LO)
email: makeaspeech@interia.pl, sekretariat30@onet.pl
strony www:
http://www.lo30.lublin.eu/
www.anglistyka.umcs.pl

