
 

Regulamin konkursu 

“Me as a Fairy Tale Character” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych AmerAnglo s.c. z siedzibą w Nowej 

Iwicznej, Al. Zgody 26t lok. 20A. 

2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Szkoły Języków Obcych AmerAnglo Al. Zgody 26t lok. 20A, 

05-515 Nowa Iwiczna w piątek 10.12.2010 r. 

3. Konkurs organizowany jest przy współudziale nauczycieli języka angielskiego szkół 

publicznych z Gminy Lesznowola. 

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 1-3 ze szkół podstawowych Gminy 

Lesznowola, łącznie 30 osób, po 10 osób z każdej ze szkół w każdej kategorii wiekowej. 

5. Konkurs polega na przedstawieniu w języku angielskim wybranej przez uczestnika postaci 

bajkowej. Uczestnicy wcielają się w daną postać i opowiadają o niej w jęz. angielskim. Każdy 

uczestnik samodzielnie przygotowuje kostium postaci oraz krótką prezentację słowną w jęz. 

angielskim, na którą może się również składać wierszyk lub piosenka związana z postacią. 

Prezentacja jednego uczestnika nie powinna być dłuższa niż 10 minut. 

6. Prezentacja wybranych przez uczestników postaci odbędzie się w siedzibie szkoły AmerAnglo 

w piątek 10.12.2010 r. 

7. Szkoła Języków AmerAnglo odpowiedzialna jest za przesłuchanie wszystkich uczestników oraz 

wybranie  trzech najciekawszych prezentacji. 

8. Nauczyciele języka angielskiego szkół publicznych w Gminie Lesznowola odpowiedzialni są za 

poinformowanie uczniów o konkursie, zachęcenie ich do wzięcia w nim udziału oraz 

merytoryczne przygotowanie uczniów do konkursu. 

9. Za nadzór nad uczniami w czasie trwania konkursu odpowiadać będzie Szkoła AmerAnglo. 

10. Za dojazd uczniów do siedziby AmerAnglo oraz odebranie uczestników z miejsca konkursu 

odpowiedzialni są rodzice uczniów biorących udział w konkursie. 

11. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu tygodnia od dnia prezentacji. 

12. Pierwszą nagrodą w konkursie jest 50% rabat na kurs językowy w Szkole Języków Obcych 

AmerAnglo w semestrze letnim roku szkolnego 2010/2011. Druga nagrodą to słownik oraz 

audiobooki w jęz. angielskim. Trzecia nagroda to readersy. 

13. Nagród wygranych w konkursie nie można odstępować innym osobom ani zamieniać ich na 

inne nagrody. 

 


