POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"- Kartezjusz
DO  UDZIAŁU  W  KONKURSIE  ZAPRASZAMY  NAJLEPSZYCH  LEKTORÓW  ZE  SZKÓŁ  ŚREDNICH
UWAGA: PROSIMY O WYTYPOWANIE JEDNEGO UCZNIA ZE SZKOŁY
Cele konkursu
1. Motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych oraz mobilizowanie ich do pracy 
samodzielnej i zespołowej. 
2. Pogłębienie kompetencji z zakresu wybranego języka obcego.
3. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
4. Nawiązywanie i pogłębianie współpracy między uczniami i nauczycielami szkół powiatu łowickiego.
Zasady konkursu
I. Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu.
Oceny  wykonania  zadań  konkursowych  dokonuje  jury,  w  którego  skład  wchodzić będzie zespół nauczycieli języka angielskiego ze szkoły organizatora konkursu.
W ocenie będzie brana pod uwagę: 
- leksykalna strona zaprezentowanych fragmentów, co jest równoznaczne z dbałością uczestników o zachowanie poprawności językowej;
- emocjonalne zaangażowanie młodzieży w prezentację wybranego fragmentu
- autorskie wykonanie, z zaangażowaniem i pasją
Czas prezentacji :  maksymalnie 5 minut.
Materiał: wybrane fragmenty skróconych powieści dla młodzieży
LISTA TYTUŁÓW ZOSTANIE ZAMIESZCZONA WKRÓTCE WRAZ Z REGULAMINEM KONKURSU NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANIZATORA KONKURSU
Termin konkursu:  8.12.2017 roku
Miejsce konkursu:  biblioteka ZSP nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu
II. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną, przesyłając swoje dane (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, dane placówki), opatrzone datą i podpisami, na adres: steraolga@gmail.com. Do dnia 1.12.2017 roku.
III. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem
konkursu.
IV. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających 
samodzielność odpowiedzi. Trzech najlepszych uczestników konkursu otrzyma tytuł laureata konkursu. 

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy   Regulamin   jest   jedynym   dokumentem   określającym   zasady przeprowadzenia  konkursu.
2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zamieszczenia  w  Internecie  i  w  prasie  imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o laureatach konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie konkursu.
5. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Wszelkich  informacji  dotyczących przebiegu konkursu udzielamy telefonicznie, poprzez kontakt z biblioteką szkolną.
7. Wszelką korespondencję związaną z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres: steraolga@gmail.com.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.



