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REGULAMIN KONKURSU „Storytelling” 

ORGANIZATOR: ZSPT CKU w Bojanowie, odpowiedzialni nauczyciele: 

Magdalena Glapińska – język angielski 

Anita Waścińska – język angielski 

CELE KONKURSU: 

• popularyzowanie wiedzy i posługiwania się językiem angielskim, 

• rozwijanie kreatywności młodzieży, 

• promowanie młodych talentów, 

• rozwijanie zainteresowań uczniów. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

• konkurs jest skierowany do uczniów ZSPT CKU w Bojanowie, 

• uczniowie zgadzają się na publikacje swoich prac i podanie nazwiska ucznia i/lub zdjęcia 

wizerunku ucznia. 

FORMA KONKURSU: 

• wypowiedź pisemna w formie książeczki, eseju lub prezentacji z uwzględnieniem: 

⚫ napisanie pracy w języku angielskim na wybrany temat, początek będzie podany 

(kilka wersji) i należy wybrać jeden a później kontynuować własną wypowiedź 

pisemną, początki wypowiedzi pojawią się na FB i szkolnej stronie. Początki 

wypowiedzi znajdują się też poniżej: 

1. „Everything was ready for the picnic on top of Big Hill. „Let’s eat” said 

Kipper. „Jam or cheese?” But before he could take a bite...” (Mick Inkpen, 

Picnic) 

2. „Baby owl decided to explore the woods...” (Jonathan Allen, I’m not 

cute!) 

3. „Walking through the jungle, what can you see?…” (Debbie Harter, 

Walking through the jungle) 

4. „Davy, the little pirate, was searching for his treasure chest...” (Peter 

Haddock Publishing, Pirate treasure) 

⚫ praca napisana w języku angielskim powinna mieć minimum 200 słów i maximum 

300 słów,  

⚫ praca ma formę dowolną, można wykorzystać każdy rodzaj literacki (epikę, lirykę lub 

dramat), 

• spełnienie powyższych kryteriów kwalifikuje ucznia do udziału w konkursie i oceny jego 

pracy. 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

• oryginalność pomysłu, 

• kreatywność, 

• poprawność i oryginalność posługiwania się językiem angielskim, 

• zawartość merytoryczna wykonanego materiału, 

• talent literacki,  
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• ujęcie tematu. 

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

• samodzielna praca ucznia, 

• praca nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych, 

• minimalna liczba użytych słów to 200,  

• praca nie może być plagiatem, 

• do konkursu uczestnicy mogą zgłosić dowolną liczbę prac, 

• pracę należy przesłać na adres email konkurs@ezspt.pl w tytule wiadomości wpisać 

„Storytelling” do dnia 10/12/2021 r., 

• uczestnicy wyłonieni przez jury w składzie panie: dyrektor Beata Nowak, Magdalena 

Glapińska i Anita Waścińska, 

• zwycięzcy finału zostaną wyłonieni w głosowaniu, w którym wezmą udział wszyscy 

członkowie jury w ZSPT CKU w Bojanowie, 

• zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły i Facebooku.  

PRZEBIEG KONKURSU: 

• organizator zawiadamia o konkursie i podaje informacje przez stronę szkoły i Facebooka. 

TERMIN REALIZACJI: 

• termin nadsyłania prac od 29 Października2021 roku do 10 grudnia 2021 roku, 

• ogłoszenie 3 finalistów nastąpi 21 grudnia 2021 roku, 

• wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się u organizatora ZSPT CKU w Bojanowie, 

• w konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca. Jury może zdecydować o innym 

rozdziale miejsc. 

NAGRODY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

• nagrody:  

✓ I miejsce ocena celująca wagi 3 z języka angielskiego i 30 punktów,  

✓ II miejsce ocena bardzo dobra wagi 3 z języka angielskiego i 30 punktów, 

✓ III miejsce ocena bardzo dobra wagi 2 z języka angielskiego i 30 punktów, 

• organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego 

projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania, 

• organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie oraz do zmiany 

liczby etapów, 

• we wszystkich sprawach spornych decyduje komisja konkursowa, 

• wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie 

i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych 

mediach informujących o konkursie. 
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Komitet organizacyjny 

 

 

 

 


