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Regulamin Gminnego Konkurs Jqzyka Angielskiego

Tdlk 2 Me

Talk 2 Me czyli sztuka m6wienia po angielsku

1. Organizator

Organizatorem konkursu Talk 2 Me jest Tespol Szk6t w Ztotoktosie

2. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie znajomo4cijqzyka angielskiego, literatury anglojqzycznej,

wyrabianie w uczniach potrzeby poprawnej wymowy, zachqcenie do komunikacji werbalnej oraz

wprowadzenie dzieci i mlodzie2y w Swiat teatru.

Chcemy, aby udziat w konkursie zmotywowaf uczni6w do m6wienia w jqzyku angielskim i pokazal

im, 2e to wcale nie jest takie trudne.

3. Uczestnicy

Konkurs Tolk 2 Me jest adresowany do ucznidw szk6f podstawowych i gimnazjdw z terenu

Gminy Piaseczno. Uczestnicy slartujq w trzech kategoriach wiekowych:

o Dzieci mtodsze - klasy | - lll
o Dzieci starsze - klasv lV - Vl

o GimnazjaliSci

4. Zalo2enia organizacyjne

o Uczniowie przedstawidiq inscenizaciq wiqzyku angielskim trwaiqcq od 3 do 10 minut.

o Uczestnicy wybieraiq krStki teks! dialog, narraciq z dialogami, fragment opowiadania,

dramatu itd. wylqcznie autordw z krajdw angloiqzycznych.

r Scenki sq prezentowane przez 2 uczni6w.

o Uczniom szkoty podstawowej mo2e towarzyszyi nauczyciel, ale jedynie w roli narratora.

Je6li w przedstawieniu wystqpuje nauczyciel, to kwestie wypowiadane przez uczni6w MUSZA

trwai 3-5 minut w klasach | - lll i minimum 5 minut w pozostatych kategoriach wiekowych.

o Kaida szkofa zgfaszaiqca siq do konkursu powinna w ramach eliminacji szkolnych wyfonii po

jednej grupie finalistSw z kaidej grupy wiekowej, kt6rzy nastqpnie wezmE udziaf w Finale

Konkursu Talk 2 Me w Zespole Szk6l w Zfotoklosie w marcu 2016 roku.

o Udzial w konkursie jest bezpfatny.

r W kategorii klas I - lll SP dopuszczalne jest wykorzystanie dialog6w z podrqcznik5w do nauki

jqzyka angielskiego.

o \[i1 kategorii klas tV - Vl i gimnazjum uczniowie wykorzystuiq wytqcznie teksty pochodzqce z

literatury kraj6w anglojqzycznych. Dla potrzeb scenicznych dopuszczalna jest taka

ingerencja w tekst, kt6ra ulatwi dw5m osobom zaprezentowanie go na scenie.
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5. Nagrody

Na zwyciqzc6w ka2dej kategorii czekajE cenne nagrody rzeczowe, w tym nagroda gl6wna za zdobycie

Grand Prix. Ka2dy uczestnikfinafu otrzyma Dyplom Uczestnika.

6. Kryteria oceny

. wyb6r repertuaru

r interpretacja utworu
. poprawna wymowa iwtaSciwy akcent

. 0g6lny wyraz artystyczny
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lnformacje dodatkowe

Final konkursu Talk 2 Me

1,. Finat konkursu odbqdzie siq w Zespole Szk6t Publicznych w Ztotoktosie przy ulicy R,

Traugutta 10, w dniu 9 marca 2015 roku o godzinie 9.00'

2. Wypefnion e zgloszenia uczestnictwa przyjmujemy wyt4cznie drogq elektronicznq do

dnia 26 lutego 201-5 roku na adres:

3. Wystanie formularza zgtoszeniowego jest r6wnoznacznezwyra2eniem zgody na

wykorzystanie danych osobowych opiekuna i uczni6w.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finatu w sytuacjach nagtych i

n ieza le2nych od Organizatora.

5. Organizator zapewnia oSwietlenie i nagto3nienie.

6. Wszelkie rekwizyty niezbqdne w przedstawieniu uczestnicy przywoiq ze sobq.

7. W razie pytari prosimy o bezpo5redni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za

organizacjq finalu w szkole w Ztotokfosie:

Agata Banaszek, mail: t

tel: 501 580 025

An na Borula-Gawlik, mail : a bgawlik@ gmai Lcom,

tel:793 362966



Zgloszenie uczestnictwa w finale konkurstr Talk 2 Me

Nazwa szkofy:

Opiekun grupy:

Numer telefonu do opiekuna grupy:

Mail do opiekuna grupy:

Tytuf przedstawienia:

Obsada:

Klasa:

Czas trwania:

1. Uczniom towarzysry na scenie nauczyciel- narrator: TAK NIE

Wyra2cm zgadg ne wykorzystanie mofeh danych osobawych dte potrzeb niezbqdnych do

przeprowodzenta konkursu Talk 2 Me w ZS w (zgcdn\e z Ustawq z dntc

29"08.1.99F rcku a Ochranie Denyeh Osobcwystr; tekstJednollty; Dz,U"z 2€It4r., poz.IS.82 ze

zm.J.

.lednocze{nfe patwierdztm, ie uzyskalem zgodq rodziedw lub apiekun6w nd wykol,zystmde

danyeh asobowych f upublfcznienie wizerunku lch dzleei na stronie fnternetowei ZS w


