„VILOve” - walentynka w języku obcym
Konkurs DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin Konkursu
I. Organizator konkursu:
VI LO w Bydgoszcz, ul. Staszica 4
II. Cele konkursu:
●
●
●
●
●
●
●

Inspirowanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania
wiedzy;
Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językami obcymi;
Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces
samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;
Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności
językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły;
Rozwijanie uzdolnień uczniów;
Podniesienie samooceny uczniów;
Budowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez rozwijanie
umiejętności językowych i prezentowania wytworów pracy własnej.
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III. Postanowienia ogólne
1. Konkurs dedykowany jest uczniom klas VII i VIII szkół
podstawowychwojewództwa kujawsko-pomorskiego.
2. Konkurs polega na przygotowaniu 
krótkiego filmu (max. 2 minuty),
w którym uczniowie interpretują miłość 
w języku obcym (języku
angielskim, języku niemieckim lub języku francuskim). Nadesłane
filmy nie mogą być krótsze niż 45 sekund.
Forma:
● film nawiązujący do znanych dzieł literackich lub filmów
(dopuszczalna jest również parodia),
● deklamacja wiersza,
● lub piosenka.
3. Zgłoszenia 
szkół i uczniów biorących udział w konkursie następuje w
terminie do 22 stycznia 2021r. w formie elektronicznej na adres
marta.szreiber@vilo.bydgoszcz.pl ( imię i nazwisko ucznia/uczniów,
imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły)
4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 
najwyżej 7 prac
.
5. Każdy uczeń lub drużyna (max. 3 osobowa) może nadesłać 
jedną pracę
konkursową.
6. Prace wysyłamy na adres 
marta.szreiber@vilo.bydgoszcz.pl lub
ms@vilobyd.pl
7. Szkolna Komisja Konkursowa ocenia nadesłane prace zgodnie z
kryteriami:
●
●
●
●

treść filmu, zgodność z tematem, oryginalność i kreatywność,
formę i styl wypowiedzi,
bogactwo językowe,
poprawność językową.

8. Przesłanie pracy konkursowej do organizatora jest wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
a także nieodpłatną publikację wizerunku autorów i fragmentów prac
konkursowych.
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9. Administratorem danych osobowych jest VI LO w Bydgoszczy
IV. Terminarz konkursu
Prace nadesłane– 
do 7 lutego 2021, godz. 10:00 biorą udział
w konkursie
Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14.02.2021r.
Uroczyste wręczenie nagród
– VI Liceum Ogólnokształcące,
ul. Staszica 4 w Bydgoszczy w trakcie Drzwi Otwartych (17 IV 2021r)
(Ze względu na pandemię ten termin może ulec zmianie.)
V. Ogłoszenie wyników
1. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 14 lutego 2021 r.
2. Nazwiska laureatów oraz ich opiekunów oraz nazwy szkół, z których
pochodzą uczniowie, zostaną opublikowane na stronie internetowej VI
LO w Bydgoszczy: 
www.vilo.bydgoszcz.pl wraz z filmem
konkursowym.
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a ich opiekunowie
podziękowania.
4. Decyzja Głównej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
5. Nagrody
:
Laureat I miejsca otrzyma bon o wartości 300zł
Laureat II miejsca otrzyma bon o wartości 200zł
Laureat III miejsca bon o wartości 100zł
Kilkuosobowa drużyna jest również rozumiana jako laureat.
Nagroda jaką otrzyma jest odpowiednio o wartości 300/200/100zł.
Nie jest to wtedy nagroda indywidualna, lecz drużynowa.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres:
marta.szreiber@vilo.bydgoszcz.pl
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