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XII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim  

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

organizowany przez ŚCDN w Kielcach i wydawnictwo Pearson  

we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach 

 

1. W Konkursie uczestniczą uczniowie ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami.  

2. Konkurs odbędzie się na platformie Office 365, aplikacja Microsoft Teams ŚCDN Kielce. Konkurs rozpocznie 

się 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00. Link do spotkania uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają do 

27 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00. 

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

4. Cele Konkursu: 

 motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego; 

 rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją anglojęzyczną; 

 rozwijanie umiejętności językowych uczniów uczących się języka angielskiego; 

 rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich uczniów uczących się języka angielskiego; 

 zachęcanie uczniów do prezentacji swoich umiejętności językowych oraz uzdolnień recytatorskich 

i aktorskich. 

5. Tematyka prezentowanych wierszy ma opierać się o zbiory poezji wydawnictwa Pearson pt. Poems from 

Other Centuries, ed. A. Tissier, Edinburgh Gate, Harlow lub utwory zgłoszone przez uczestników Konkursu na 

platformie Moodle w ramach sieci współpracy i samokształcenia pn. „Sztuka recytacji w języku angielskim – 

wojewódzkie konkursy poezji”. 

6. Każdy z uczestników musi przygotować po dwa wiersze, w tym jeden wiersz o długości minimum 20 linijek, 

natomiast drugi o długości minimum 12 linijek. 

7. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek zgłosić się do Konkursu na platformie Office 365, aplikacja Microsoft  

Teams na 15 minut przed godziną rozpoczęcia imprezy  

Uwaga:  

 Organizator musi otrzymać szkolne adresy mailowe uczestników, na które będzie mógł wysłać link do 

spotkania na platformie Office 365, aplikacja Microsoft Teams ŚCDN Kielce.  

 Organizator odpowiada za jakość połączenia tylko po stronie ŚCDN Kielce, natomiast nie odpowiada za 

jakoś łączy po stronie uczestnika. Mikrofon musi być tak dostosowany, aby uczestnik był dobrze słyszany 

przez Jury Konkursu. 

 W czasie prezentacji kamera musi pokazywać całą postać uczestnika z przodu (ang. en face). 

 W przypadku zakłóceń technicznych w czasie recytowania, niezależnych od uczestnika, np. przerwy na 

łączach, uczestnik będzie mógł powtórzyć swoją prezentację. 

8. Każdy opiekun otrzyma dyplom potwierdzający przygotowanie uczniów do Konkursu. 

9. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy uznania i nagrody sponsorowane przez wydawnictwo Pearson. 

10. Kolejność prezentacji wierszy będzie ustalona po potwierdzeniu zgłoszenia najpóźniej na 2 dni przed 

planowaną datą Konkursu. W głoszeniu muszą być zawarte następujące informacje: 

 tytuły wierszy,  

 nazwisko i imię uczestnika,  

 adres mailowy uczestnika, 

 dane teleadresowe opiekunów/ opiekuna wraz z adresem mailowym. 

 

 

https://e-szkolenia.scdn.pl/course/view.php?id=293
https://e-szkolenia.scdn.pl/course/view.php?id=293


11. Jury, w składzie:  

 przedstawiciele Pearson Longman,  

 konsultanci ŚCDN w Kielcach, 

 przedstawiciel nauczycieli języka angielskiego, 

ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu ostatniej prezentacji. 

12. W przypadku rezygnacji opiekun uczniów/ ucznia ma obowiązek powiadomić organizatorów nie później niż 

na dwa dni przed planowaną datą Konkursu.  

13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika dobrowolnej zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestnika zawartych w formularzu rejestracyjnym przez organizatora zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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), a w przypadku, w którym uczestnikiem 

jest osoba niepełnoletnia, zgodę wyrażoną przez jego opiekunów prawnych w celach określonych 

w regulaminie Konkursu. 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne nagrywanie, 

fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz na 

transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami 

promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez organizatora. Uczestnikowi nie przysługują żadne 

roszczenia wobec organizatora z tego tytułu. Osoby rejestrujące udział innych osób w XII Świętokrzyskim 

Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów szkół ponadpodstawowych przed rejestracją zobowiązane 

są uzyskać zgodę każdej z tych osób na wskazane wyżej działania organizatora, a w przypadku, w którym 

osoby te są niepełnoletnie, zgodę wyrażoną przez ich opiekunów prawnych. Rejestracja udziału w Konkursie 

jest jednoznaczna z zaświadczeniem o uzyskaniu takiej zgody od uczestników w wieku szkolnym przez osobę 

rejestrującą.   

15. Kontakt 

      Sławomir Sobocki, tel. 505 074 927, e-mail: slawomir.sobocki@scdn.pl 

 

 


