REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE W
JĘZYKU ANGIELSKIM
“SPIN A TALE...”

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w
Katowicach.

CELE KONKURSU
1. Inspirowanie do aktywności twórczej.
2. Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań literackich uczniów.
3. Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości indywidualnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Liceum nr 1 w Katowicach.
2. Zadaniem każdego ucznia jest napisanie opowiadania w języku angielskim o tematyce
fantastycznej w narracji pierwszoosobowej. Opowiadanie musi mieć tytuł.
3. Pracę należy przesłać do 11 stycznia 2021r. do godziny 11:30 na adres:
b.rabiej@kopernik.katowice.pl.
W temacie maila należy podać tytuł konkursu, imię, nazwisko oraz klasę osoby zgłaszającej
pracę do konkursu.
Opowiadanie powinno zostać przesłane w 2 kopiach – jedna wersja w formacie pdf i jedna
wersja w formacie Microsoft Word (docx).
Po przesłaniu opowiadania w wersji elektronicznej należy dostarczyć wydrukowaną kopię do
Bogny Rabiej do 11 stycznia 2021r. do godziny 11:30. Preferowany jest wydruk dwustronny.
4. Objętość napisanej pracy musi mieścić się w przedziale:  2000 - 2500 słów.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli: Bogna Rabiej, Piotr Goraj i Anna Kubik,
wyłoni 3 najlepsze prace spośród wszystkich terminowo przesłanych i dostarczonych prac
oraz przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z poleceniem

- pomysłowość / twórcze ujęcie tematu
- spójność i logikę wypowiedzi
- zakres środków językowych
- poprawność środków językowych.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą (120%) o wadze 3.
4. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 29 stycznia 2021r.

*Uwagi dotyczące zasad liczenia słów w pracach konkursowych:
1. Liczone są słowa oddzielone spacją. Przez słowo rozumie się jeden element oddzielony od
innych przez biały obszar/spację, np. at home (2 słowa), for a change (3 słowa), 10.01.2015 (1
słowo), 10 January 2015 (3 słowa), two thousand five hundred (4 słowa).
2. Formy skrócone (don’t, can’t, isn’t, haven’t itd.) liczone są jako jedno słowo.
3. Jako jeden wyraz liczone są  słowa łączone dywizem, np. well-built, twenty-four 
oznaczenia, symbole literowe, bez względu na liczbę liter, np. SMS/sms  adres mailowy lub
internetowy oraz numer telefonu  liczby, bez względu na ich długość, np. 1780.
4. Cyfry rzymskie traktuje się jak pozostałe cyfry i liczby, np. XX = 1 słowo.
5. Imię i nazwisko występujące w tekście liczone są według ogólnych zasad.
6. Nie uznaje się i nie uwzględnia w liczbie słów symboli graficznych używanych w
Internecie (np. „buźki”).
7. Uwzględnia się w liczbie słów wyrazy w języku innym niż język angielski.

