ZAPROSZENIE
do udziału w

Międzyszkolnym
Konkursie „Po polsku i po angielsku”
„Brzechwomania”

Konkurs odbędzie się 2 kwietnia 2014 r. o godz. 9:30
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 marca 2014 r.:
na numer faksu: 032 / 42 47 278 lub na adresy organizatorek:
Anna Urbaniak: sp32biblioteka@gmail.com
Daria Rudnicka: dariastar77@interia.pl
Miejsce organizacji konkursu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Szkoła Podstawowa nr 32 im. A. Szklarskiego
ul. Borki 37d
44-200 Rybnik

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
Międzyszkolnego Konkursu „Po polsku i po angielsku”
„Brzechwomania”
1. Celem konkursu jest:
a) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
b) doskonalenie czytania ze zrozumieniem,
c) popularyzacja czytelnictwa,
d) popularyzacja twórczości Jana Brzechwy,
e) promowanie dzieci uzdolnionych,
f) wpajanie zasad współdziałania w grupie, kształcenie postaw pożądanych
społecznie i dobrego wychowania,
g) integracja dzieci przedszkolnych i uczniów.
2. W konkursie mogą wziąć uczniowie klas II-III szkół podstawowych z Rybnika
i powiatu rybnickiego. W zmaganiach biorą udział dwuosobowe drużyny po
jednej z każdej zgłoszonej placówki.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie dla uczestników:
a) znajomość wierszy Jana Brzechwy: Leń, Kwoka, Jajko, Na straganie, Chrząszcz,
Kaczka-Dziwaczka, Przyjście lata, Grzebień i szczotka, cykl Zoo, Sójka.
b) znajomość języka angielskiego – nazwy kolorów, zwierząt, liczby od 1 do 10,
c) umiejętność wskazania miejscowości na mapie,
d) znajomość podstaw dobrego wychowania (savoir-vivre),
e) ocenie podlegają przebrania dzieci (nawiązujące do podanych wierszy; stroje
nie powinny krępować ruchów ze względu na przewidziane w konkursie
zadania ruchowe) – będą punktowane w osobnej kategorii (indywidualnie).
4. Prosimy o zabranie kleju, kredek, długopisów.
5. Zgłoszenia (karty zgłoszenia – załącznik 1 do regulaminu) należy nadsyłać do
20 marca 2014 r. Można to uczynić w następujący sposób:
a) osobiście lub drogą listowną (decyduje data stempla) na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
ul. Borki 37d
44-200 Rybnik
b) faksem na numer: 0 32 / 42 47 278
c) na adresy e-mail: sp32biblioteka@gmail.com (Anna Urbaniak),
dariastar77@interia.pl (Daria Rudnicka)
6. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
7. Wszystkie aktualne informacje, a w przyszłości także zdjęcia uczestników
i podziękowania wszystkim, którzy wesprą naszą inicjatywę, zostaną
zamieszczone na stronie zespołu (zsp7rybnik.edupage.or)g oraz biblioteki
(biblioteka.sp32.rybnik.pl).
8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatną publikację na
stronie internetowej organizatora oraz w prasie wizerunków uczestników oraz
nazwisk zwycięzców.

Załącznik nr 1
do regulaminu
Międzyszkolnego Konkursu „Brzechwomania”
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Nazwa placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Opiekun:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Kontakt do opiekuna:
Telefon: ……………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………..
Uczestnicy:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

