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Regulamin X Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego  
dla klas IV Szkół Podstawowych 

o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa Akt. 13.12.2021 
 
I. ORGANIZATORZY, PATRONAT 

 
   Organizatorzy: 

 Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie 

 Biblioteka Kraków 

 Rada Dzielnicy II m. Krakowa 

II. CELE 
 
Konkurs ma na celu: 

 podnoszenie poziomu umiejętności językowych, 

 oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów wiadomości, 

 przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego, 

 aktywizacja zainteresowania j. angielskim wśród uczniów szkół podstawowych, 

 wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym, 

III. ADRESACI 
 

 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa. Szkoła proszona 
jest o przekazanie uczniom i ich rodzicom informacji o organizacji Konkursu.  
 

IV. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

I etap konkursu  

Nagraj filmik „Dzień z mojego życia”. Maksymalny czas trwania całego filmiku to 3 minuty.  
 
Uczniowie przygotowują krótki film w języku angielskim prezentujący typowy dzień z ich życia uwzględniając najważniejsze czynności 
oraz sposób spędzania wolnego czasu. 
 
Gotowy film wraz ze zgłoszeniem należy wysłać na adres e-mail: sawg.krakow@gmail.com  
bądź dostarczyć osobiście do SAWG (Fabryczna 3, Kraków) lub SP38 (Francesco Nullo 23, Kraków)  
w godzinach pracy instytucji.  
 
Wraz z filmem należy przesłać/dostarczyć kartę zgłoszeniową i zgodę na udział w konkursie (załącznik 1). 
 
Termin wysyłania kartek: 12.01.2022 
 
Spośród prac Komisja Konkursowa w składzie:  

 nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie 

 pracownik Biblioteki Kraków 

 nauczyciel ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 
wybierzemy najlepsze prace. 
Oceniana będzie zawartość merytoryczna, bogactwo językowe, sposób przedstawienia, płynność wypowiedzi, ilość przekazanych 
informacji (w nagraniu należy zawrzeć informacje dotyczące poszczególnych części dnia (typowy poranek, obowiązki w szkole, czas 
pozalekcyjny, czas wolny, wieczór w gronie najbliższych). 
 

Wzór protokołu dla Komisji 1 etapu stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  
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Finał  

Finał konkursu odbędzie się w Bibliotece Kraków w terminie ustalonym przez organizatorów (szczegóły przekażemy bezpośrednio 
finalistom) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa (dezynfekcja rąk, dystans 2m, osłona ust i 
nosa) lub w przypadku braku możliwości realizacji finału w formie stacjonarnej na platformie Microsoft Teams.   

Uczniowie na finał przygotowują prezentację multimedialną: „Święta w Państwach Świata” 

Finał będzie składał się z dwóch części:  

Część 1 Internetowy test wiedzy przy użyciu platformy „Wordwall”. Wymagany będzie własny telefon/tablet z dostępem do internetu. 
Organizator zapewnia dzieciom nie posiadającym w/w urządzenia możliwość wykonania testu na urządzeniach organizatora. 
Zapotrzebowanie na urządzenie należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed finałem konkursu.  

Część 2  „Koło fortuny”. Udzielenie odpowiedzi na 2 wylosowane pytania przez uczestnika 

 o kolejności miejsc decyduje wynik punktowy z testu i pytań 

 za test będzie można uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

 za odpowiedzi na pytania będzie można uzyskać max. 3 punkty za każde pytanie od każdego z Członków Komisji. 

 uczniowie na konkurs obowiązkowo przynoszą, legitymację szkolną, osłonę ust i nosa, telefon/tablet.  

 wzór protokołu dla Komisji etapu finałowego stanowi załącznik nr 3 niniejszego regulaminu.  
 

Do przeprowadzenia finału konkursu powołana zostanie komisja w składzie:  

 nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie 

 pracownik Biblioteki Kraków 

 nauczyciel ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po obradach komisji — ok. 15 minut po zakończeniu finału. 

W przypadku tej samej ilości punktów dwóch lub więcej finalistów, o wygranej zadecyduje dogrywka w postaci losowanych pytań 
opisowych zgodnych z podstawą programową dla danego wieku. 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

• Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny. 
• Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa danego etapu.  
• Laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy. 
• Udział w konkursie we wszystkich etapach jest nieodpłatny. 

Lista nagród:  

• Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej.  
• Nagrody rzeczowe (elektroniczne) za zajęcie I miejsca. 
• Nagrody rzeczowe/upominki dla wszystkich finalistów. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia udziału w X Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego 

klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa. 
 

 

Imię i nazwisko dziecka (uczestnika konkursu) ______________________________________________________________ 

Imię i nazwisko Rodzica/opiekuna ______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy do Rodzica/opiekuna ________________________________________________________________ 

Szkoła, klasa __________________________________________________________________________________________ 

 

1. Zgoda na udział dziecka w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział _________________________________________________________________________________________________________ 
                            (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
w X Krakowskim Konkursie Języka Angielskiego klas IV-VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa organizowanym przez 

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie, Bibliotekę Kraków, Szkołę Podstawową nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, Radę Dzielnicy 

II m. Krakowa. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

2. Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych osobowych 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie ul. Fabryczna 
3, 31-553 Kraków; Bibliotekę Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, Kraków; Szkołę Podstawową nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie ul. Pułkownika 
Francesco Nullo 23, 31-543 Kraków; Radę Dzielnicy II m. Krakowa aleja Ignacego Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia X Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa. 
Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu 
wyłonienia Zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w 
Krakowie, Szkoły Podstawowej nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie, Rady Dzielnicy II m. Krakowa. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 
dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Administratorem 
danych osobowych jest Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki, ul. Fabryczna 3, 31-553 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO), art. 6 ust 1. lit b) w celu udziału w w/w konkursie. Dane podane przez Państwa będą przechowywane przez okres 5 lat. Posiadają Państwo 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom 
ani nie są profilowane. Podanie SAWG danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia w/w konkursu. 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

 

3. Zgoda opiekuna prawnego  na publikację pracy dziecka 
Wyrażam zgodę na bezterminową oraz nieodpłatną publikację podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka pracy zgłoszonej do konkursu w celach promocyjnych 

lub innych przez organizatorów Konkursu: Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki w Krakowie, Szkołę Podstawową nr 38 im. Bractwa Kurkowego 

w Krakowie, Bibliotekę Kraków, Radę Dzielnicy II m. Krakowa 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 

 

 

4. Zgoda opiekuna prawnego  na publikację wizerunku uczestnika konkursu 
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z finału konkursu i rozdania nagród) na stronach 

Organizatorów X Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa, ich 

profilach na portalu Facebook w zakresie związanym z uczestnictwem w powyższym konkursie. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego 

dziecka udzielona zostaje nieodpłatnie. 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

miejscowość, data                    czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu 


