
         

LIGHTS, CAMERA, ACTION!

KONKURS NA NAJLEPSZĄ SCENĘ FILMOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

W ramach Festiwalu Języków Obcych 

zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów oraz licealistów

do udziału w szkolnym konkursie na najlepszą scenę filmową w języku angielskim.

Szczegóły  konkursu zawarte są w regulaminie.



REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJLEPSZĄ SCENĘ FILMOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

ORGANIZATOR KONKURSU 

 1. Organizatorem konkursu jest IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu.

CELE KONKURSU 

1. Inspirowanie do aktywności twórczej.

 2. Rozszerzanie nauczania języka angielskiego o wymiar twórczości indywidualnej i/lub grupowej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum i liceum  IV LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. S. Staszica  w Sosnowcu.

2. Zadaniem uczestników konkursu  jest nakręcenie sceny filmowej w języku angielskim, kończącej się 
słowami zaczerpniętymi  z jednego z poniższych filmów:

Casablanca: "Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship."

The Matrix: "Where we go from there is a choice I leave to you. "

Back To The Future: "Roads? Where we're going, we don't need roads!"

The Silence Of The Lambs: "I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner..."

3. Praca konkursowa może być efektem pracy jednego ucznia bądź przygotowaną przez grupę
 2,3 lub 4  uczniów.

4. Praca konkursowa musi mieścić się w przedziale czasowym 2-3 minut.

5. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. 
Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo 
lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

6. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie.

7. Przesłanie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad, pozwoleniem na publiczną 
prezentację prac oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych konkursu.

8. Prace należy przesłać na adres a.rylekkostowska@gmail.com do godz. 20:00 dn. 01.02.2019r.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
     - zgodność z tematem
     - pomysłowość / twórcze ujęcie tematu
     - poprawność językową
     - czytelność przekazu.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z j. angielskiego o wadze 3.
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