REGULAMIN
III DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

English Dictation Test

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest ZSO nr 3
Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej
Dane kontaktowe :
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Brzóski
ul. Narutowicza 41,
21 – 500 Biała Podlaska
tel. (83) 343 80 14
Fax: (83) 311 96 14
e-mail: szkola.nr1@poczta.fm
II.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych podanych w zgłoszeniach, listach uczestników, wynikach konkursu
w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia
(zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
(RODO).
Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich
wglądu
i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie
publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
Administratorem danych jest ZSO Nr 3 SP nr 1 w Białej Podlaskiej.
Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji
wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych
związanych z organizowanym konkursem.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zdjęć i materiałów
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział.
Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy konkursu, do celów
związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Załącznik nr 1).

III.CELE KONKURSU





Poszerzanie zasobu słownictwa z języka angielskiego.
Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.
Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego.
Szerzenie zainteresowania nauką języka obcego wśród uczniów szkół podstawowych.
IV.TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Do 12 marca 2019r.
Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela przygotowującego) prosimy
kierować do sekretariatu SP nr 1 osobiście, telefonicznie (pod numer tel.: 83 343-80-14) lub mailowe
na adres: szkola.nr1@poczta.fm (w tytule prosimy wpisać: Dyktando z j. angielskiego).

V.TERMIN KONKURSU
19 marca 2019 r. o godzinie 1100.

VI.ZASADY OGÓLNE
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII bialskich szkół podstawowych.
2. Szkołę reprezentować może nie więcej niż trzech uczniów.
3. Podczas dyktanda sprawdzane będą umiejętności językowe uczniów, dotyczące zapisu tekstu
ze słuchu. Tekst przygotowany przez Koło Naukowe Anglistów PSW zawierać będzie słownictwo,
dotyczące człowieka (opisujące np. wygląd zewnętrzny, dane osobowe, cechy charakteru, uczucia
i emocje, zainteresowania i ubrania) oraz zwroty i struktury gramatyczne ujęte w podstawie
programowej klas VI-VIII szkoły podstawowej. Materiały, służące dobremu przygotowaniu się do
konkursu, zawierające przykładowe słownictwo można odnaleźć w ogólnodostępnych repetytoriach
ósmoklasisty.
4. Czas trwania konkursu – ok. 45 min.
5. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1
(http://www.sp1.platerka.pl/) 31 marca 2019r.
6. Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów i zajmą odpowiednio I, II, III miejsce, otrzymają
dyplom laureata i nagrodę rzeczową. O terminie wręczenia nagród laureaci i ich opiekunowie zostaną
powiadomieni w oddzielnym e-mailu.
Szczegółowych informacji udzielają: p. Małgorzata Adamiuk, p. Anna Zdunek tel. (83) 343-80-14

