
Once upon a time...

Konkurs dla klas 7-8 SP

REGULAMIN  KONKURSU

I. Organizator:
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące

w Toruniu

ul. Grunwaldzka 33/35, 87-100 Toruń
tel/fax. 0048 56 660 22 92
sekretariat@8lo.torun.pl
www.8lo.torun.pl

II. Osoby odpowiedzialne za konkurs:
● mgr Anna Szlejf
● mgr Katarzyna David

III. Cele:
● rozwijanie umiejętności twórczego pisania w języku angielskim,
● kształtowanie wrażliwości literackiej,
● poszerzanie słownictwa w języku angielskim,
● doskonalenie znajomości języka angielskiego,
● wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w procesie edukacyjnym.

IV. Harmonogram:
Konkurs Once upon a time… jest przeznaczony dla klas VII i VIII szkół
podstawowych z Torunia.

mailto:sekretariat@8lo.torun.pl
http://www.8lo.torun.pl


Etap 1: do 21 maja 2020 godz. 9:00 – termin przesyłania prac
na e-mail:

konkursy8lo.gmail.com

przez nauczycieli języka angielskiego uczniów - opiekunów uczestników.

Etap 2: 1 czerwca 2020- rozstrzygnięcie konkursu, ZSPS i VIII LO
w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a finaliści nagrody
rzeczowe.

V. Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestnika jest napisanie poprzez stronę internetową

https://www.storyjumper.com

bajki / baśni w języku angielskim.

Do aplikacji uczeń loguje się za pomocą adresu gmail lub konta FB. Po
zapisaniu gotowej pracy przesyła link swojemu nauczycielowi
przedmiotowemu.

2. Uczestnik zaczyna swoją bajkę / baśń jednym ze zdań:
Once upon a time …
Long ago …
Once there was/were …

3. Bajka/baśń powinna zawierać co najmniej 3 z wymienionych cech baśni:
● dziać się w odległym lub wymyślonym miejscu
● zawierać wymyślone (magiczne) postacie np. smoki, krasnale, elfy,

wróżki, olbrzymy itp. (lub wymyślone przez autora)
● zawierać problem, który jest rozwiązany na koniec historii
● dobro zwycięża zło ( dobry bohater/bohaterowie pokonują

złego/złych)
● historia ma szczęśliwe zakończenie (zawiera morał)
● baśń często zawiera wszystkiego po trzy lub siedem (trzy misie, trzy

życzenia, siedmiu braci)

4. Bajka powinna zawierać co najmniej 5 slajdów (nie wliczając okładek).

https://www.storyjumper.com


Aplikacja umożliwia wstawianie zdjęć i nagrań , tworzenie prostej grafiki,
dodawanie tła, dodawanie rekwizytów – użyj swojej wyobraźni i spraw,
żeby Twoja bajka zachwyciła jurorów.

5. Bajki nie mogą zawierać wulgarnego języka, mowy nienawiści,
wygłaszania poglądów rasistowskich, antysemickich, obrażających
religie, kultury innych krajów, środowisko mniejszościowe oraz zdjęć
o treściach kontrowersyjnych. Zabrania się nawoływania
do przemocy, popełniania przestępstw, zażywania alkoholu,
narkotyków, dopalaczy i wszelkich innych używek.

6. Prosimy również o nie umieszczanie zdjęć uczniów w pracach.

7. Prosimy nauczyciela przedmiotowego - opiekuna o skontrolowanie
treści bajek przed odesłaniem ich do organizatorów.

8. Organizator powoła profesjonalne jury, które podejmie werdykt i przyzna
nagrody, wyróżnienia i dyplomy według następujących 4 kryteriów (każde
po 25% oceny pracy):

● bogactwo językowe
● estetyka wykonania
● dostosowanie się do wymogów pracy
● ogólne wrażenie

9. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

10. W przypadku zbyt małej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie
możliwość odwołania konkursu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych,
organizator może przeprowadzić eliminacje wstępne.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków,
określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na
gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.).



2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników
Konkursu jest Organizator.

3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że
prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez
zgłaszającego.

4. Przekazanie prac na Konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący
oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności
praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

5. Uczestnik konkursu, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na
nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z
poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane
z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu, a także wykorzystaniem
ich na wystawy pokonkursowej.

6. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie nie
będą oceniane.

Serdecznie zachęcamy nauczycieli języka angielskiego i uczniów
do udziału w konkursie !


