III Konkurs na najlepsze przebranie
w ramach Europejskiego Dnia Języków
w I LO im. Powstańców Śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku
1. Konkurs odbędzie się w dniach 21.09. 2020 – 25.09.2020r. w I LO w Rybniku.
2. Przedmiotem konkursu jest przebranie się za wybraną przez siebie, znaną postać z dowolnego
kraju europejskiego. Postać NIE może być fikcyjna. Strój oraz charakteryzacja mają w możliwie
jak najwierniejszy sposób odtworzyć wygląd wybranej osoby. Nie zezwala się na parodiowanie lub
ośmieszanie wybranych osób.
3. Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej, w tym roku konkurs odbędzie
się wyłącznie internetowo. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wykonać zdjęcie oraz nagrać
krótki (30 – 60 sekund) filmik w przebraniu. Ważne jest, aby w pomysłowy sposób zamieścić
informację kim jest dana postać. Mile widziane krótkie wypowiedzi w języku ojczystym wybranej
postaci. Każdy uczestnik musi wrzucić filmik oraz zdjęcie na swój dysk wirtualny lub youtube
i wysłać link do Pani Justyny Kuśmierek na adres: jkusmierek@zs1.rybnik.pl. Zdjęcie będzie
potrzebne, żeby umieścić je w ankiecie. Wiadomość musi zawierać imię, nazwisko oraz klasę
ucznia. Ostateczny termin nadsyłania zdjęć i filmików upływa 23.09. 2020r. o godzinie 23.59.
4. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w drodze głosowania, które odbędzie się drogą
internetową w dniu 25.09.2020r, w godzinach: 9.00 - 12.00. Dodatkowo przeprowadzone zostanie
odrębne głosowanie przez powołane jury grona pedagogicznego, które wytypuje kolejnego
zwycięzcę.
5. Logowanie do systemu umożliwiającego głosowanie odbędzie się za pomocą adresu poczty
google (uczeń chcący wziąć udział w głosowaniu powinien taki adres posiadać).
6. W celu wzięcia udziału w głosowaniu należy zalogować się swoim kontem na stronie
www.classroom.google.com lub w aplikacji mobilnej google classroom. Chcący wziąć udział w
głosowaniu powinni zalogować się do systemu do 24.09 do godz. 20.00
7. W celu dołączenia do grupy należy użyć kodu:  tn5ndh2 .
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się drogą internetową w dniu 25.09.2020r. Informacja zostanie
zamieszczona na stronie internetowej szkoły o godzinie 16.00.
9. Dla zwycięzców przewidziana są nagrody rzeczowe - bonu upominkowy do Empiku w
wysokości 100 złotych oraz podwójne bilety do kina.
Uwaga:
W konkursie na najlepsze przebranie mogą wziąć udział tylko uczniowie, których
rodzice/opiekunowie złożyli u wychowawcy druk: Klauzula informacyjna przy rozpowszechnianiu
wizerunku w szkole. Druk jest do pobrania na stronie internetowej szkoły.

