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REGULAMIN I HARMONOGRAM 

II WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. 

 

1. Terminy kolejnych etapów konkursu:  

 

▪ Etap I – eliminacje szkolne od 14 lutego do 11 kwietnia 2022 r. 

O terminie ich przeprowadzenia decydują powołane na potrzeby konkursu szkolne 

komisje konkursowe, które wybierają maksymalnie dwa najlepsze przemówienia w 

danej kategorii wiekowej.  

Następnie do 11 kwietnia 2022, do godziny 23:59 przesyłają zgłoszenia 

uczestników finału konkursu poprzez formularz dostępny w zakładce „rejestracja 

uczestników” na stronie:   

https://1lo.wolomin.pl/konkurs-krasomowczy-w-jezyku-angielskim/ 

 

lub pocztą w wersji papierowej na adres: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, 

ul. M. Sasina 33 w Wołominie. 

Z dopiskiem: konkurs krasomówczy 2022 

 

 W razie trudności prosimy o kontakt:  marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl 

 

▪  Etap II – konkurs powiatowy  

Konkurs powiatowy odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku w Auli I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego, przy ulicy M. Sasina 33 w Wołominie 

(jeśli nie pozwolą na to regulacje prawne/epidemiczne, konkurs odbędzie się w 

trybie hybrydowym lub zdalnie). 

 

Informacje dotyczące konkursu zostaną przesłane szkołom/ nauczycielom 

zgłoszonych uczniów, a także będą ogłoszone na stronie www.1lo.wolomin.pl.  

 

Uczestników będzie oceniać komisja składająca się z nauczycieli języków obcych, 

przedstawicieli twórców kultury oraz specjalistów językowych, a werdykt jury nie 

będzie podlegać dyskusji i będzie mieć charakter ostateczny.  

 

Nauczyciele, którzy pragną przygotować swoich uczniów do konkursu mogą 

otrzymać wsparcie organizatorów konkursu w postaci: 

a) szkolenia dla uczniów: „Jak przemawiać w języku angielskim?” 

b) szkolenia dla nauczycieli „Jak przygotować ucznia do konkursu 

krasomówczego?” 

 

Czas i miejsce szkoleń zostaną podane po konsultacji z zainteresowanymi. 

tel:+48227763446
https://1lo.wolomin.pl/konkurs-krasomowczy-w-jezyku-angielskim/
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2. Zasady organizacyjne: 

 

a. Ze względu na specyficzny charakter konkursu wyklucza się następujące formy: 

wiersz, piosenka oraz wykorzystanie środków audiowizualnych. 

b. Czas prezentacji: 4 - 5 minut 

c. Organizatorzy konkursu nie pokrywają kosztu dojazdu uczestników. 

d. Konkurs skierowany jest do polskich uczniów szkół w dwóch kategoriach wiekowych: 

13–16 oraz 16–19 lat, uczących się języka angielskiego jako języka obcego.  

e. Z uwagi na warunki epidemiczne konkurs może odbyć się stacjonarnie, w 

systemie hybrydowym lub zdalnie (w zależności od regulacji 

prawnych/epidemicznych). 

f. Termin finału zaplanowany jest na 21 kwietnia 2022, lecz z uwagi na możliwe 

obostrzenia może ulec zmianie. 

 

3. Kryteria oceny:  

 

Jury będzie oceniać prezenterów w odniesieniu do następujących kryteriów:   

 

▪ Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie), 

znajomość tematu, równowaga argumentów. 

▪ Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i osiągnięcia ogólnych 

celów za pomocą słów.  

▪ Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z 

publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub emocje. Nagradzany będzie 

naturalny styl wypowiedzi , a nie wyrecytowany z pamięci tekst. 

▪ Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt 

wzrokowy, stosowanie gestu.  

▪ Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa. 

 

4. Organizator  konkursu:  

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego, 

ul. M. Sasina 33 w Wołominie. 

www.1lo.wolomin.pl 

 

Osoba do kontaktu: Marcin Stanowski marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl 

 

5. Nagrody:  

 

▪ Zwycięzcy otrzymują dyplomy a także nagrody książkowe, a także inne ufundowane 

nagrody  przez Patronów i Sponsorów Konkursu, a także otrzymują pomoc w 

przygotowaniu do jednego wybranego przez siebie konkursu krasomówczego o 

zasięgu ogólnopolskim 

tel:+48227763446
http://www.1lo.wolomin.pl/
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▪ Wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

 

6. Patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

 

Objęcie patronatem II Wołomińskiego Konkurs Krasomóczego w języku angielskim 

przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego 

przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

 

8. Ochrona Danych Osobowych 

 

Udział szkoły w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody dyrektora, 

nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.  

 

Dyrektor szkoły wysyłającej ucznia odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów 

biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów 

Konkursu. Zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców.  

 

Warunkiem dopuszczenia uczestnika Konkursu do Finału jest dostarczenie do 

Organizatora Konkursu oświadczenia rodzica/ opiekuna dotyczącego przetwarzania 

danych osobowych ucznia Szkoły wysyłającej. 

 

Załączniki do Regulaminu: 

1. Oświadczenie rodzica/ opiekuna dotyczące przetwarzania danych osobowych 

ucznia Szkoły wysyłającej. 

2. Karta zgłoszenia uczestników Konkursu 

3. Karta oceny uczestnika Konkursu 

4. Szablon Protokołu Przeprowadzenia Konkursu 

 

 

 

 

 

 

tel:+48227763446
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OŚWIADCZENIE RODZIA/ OPIEKUNA UCZESTNIKA 

II WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 2022 
21 kwietnia 2022 

(załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu) 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także wizerunku, 
wyszczególnionego poniżej ucznia/uczennicy do celów związanych z udziałem w konkursie 
krasomówczym organizowanym przez  I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława 
Nałkowskiego, ul. M. Sasina 33 w Wołominie, oraz publikację  jego/jej wizerunku na 
stronach internetowych organizatora oraz patronów konkursu 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 osobowych).  
 
Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych. 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja 
celu, o którym mowa powyżej. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. 
Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych powinny być 
skierowane na adres email marcin.stanowski@1lo.wolomin.pl 
 
Administratorem danych jest: I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego,   
ul. M. Sasina 33 w Wołominie. 
 
 
  

Dane ucznia/uczennicy: 
 
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………. 
 
Data urodzenia: ……………………………………………………………………………. 
 
Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………  
 
Klasa: ………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
Data i czytelny podpis ucznia: …………………………………………………………….. 
 
 
Data i czytelny podpis rodzica*: .................................................................................... 
 
 
* Podpis rodzica jest niezbędny w przypadku uczniów, którzy w dniu składania 
oświadczenia nie ukończyli 18 roku życia. Uczeń niepełnoletni, którego rodzice nie złożyli 
oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do 
celów konkursu, nie może uczestniczyć w konkursie.  
 

tel:+48227763446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW  
II WOŁOMIŃSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 2022 

(załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu) 
 

Szkoła: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

(pełna nazwa, adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail) 
 

 
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH: 
  
I Kategoria wiekowa - uczniowie gimnazjum oraz 7 i 8 klas SP - wiek 13-16: 

 
Imię i nazwisko 

ucznia 

 
Klasa 

 
Nauczyciel – opiekun 

(imię nazwisko, 
 adres e-mail) 

 
Tytuł prezentacji 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

 
 
II Kategoria wiekowa - uczniowie szkół średnich - wiek 16-19: 

 
Imię i nazwisko 

ucznia 

 
Klasa 

 
Nauczyciel – opiekun 

(imię nazwisko, 
 adres e-mail) 

 
Tytuł prezentacji 

1. 
 
 
 

   

2. 
 
 
 

   

 

Data i podpis Dyrektora Szkoły:  …………………… 

 

tel:+48227763446
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Karta Oceny Uczestnika Konkursu Krasomówczego w języku angielskim  
Wołomin, 21 kwietnia 2022 

(załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) 
 

Sędzia/ Jury member:______________________________________  

Uczestnik/ Contestant:_________________    Kategoria:  __________               Total     _____/25 

Treść/ Content 

Treść prezentacji, czyli kompozycja (wprowadzenie, rozwinięcie i 

zakończenie), znajomość tematu, równowaga argumentów. 

The content of the presentation, i.e. the composition (introduction, 

development and conclusion), knowledge of the topic, balance of 

arguments. 

1    2    3    4    5 

 

Comments/ uwagi: 

Siła przekazu/ impact 

Siła przekazu, czyli umiejętność komunikowania myśli, emocji i 

osiągnięcia ogólnych celów za pomocą słów.  

The power of communication, i.e. the ability to communicate 

thoughts, emotions and achieving general goals with words. 

1    2    3    4    5 

 

Comments/ uwagi: 

Kontakt/ Appeal 

Kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej 

relacji z publicznością, efektywnie wykorzystując humor i / lub 

emocje. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi, a nie 

wyrecytowany tekst. 

Appeal to the audience i.e. the ability to build an appropriate 

relationship with the audience, effectively using humour and/ or 

emotions. A natural style of expression will be rewarded, not a 

text recited from memory. 

1    2    3    4    5 

 

Comments/ uwagi: 

Styl/ style 

Styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, 

postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu.  

Style and technique, i.e. the manner of delivering, fluency, 

posture, eye contact, use of a gesture. 

1    2    3    4    5 

 

Comments/ uwagi: 

Język/ language 

Zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa. 

 

Use of English as well as linguistic (lexical, grammatical, 

phonological correctness). 

1    2    3    4    5 

 

Comments/ uwagi: 

 

Jury’s signature: 

tel:+48227763446
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Protokół II Wołomińskiego Konkursu Krasomówczego w Języku Angielskim 

(załącznik nr 4 Regulaminu Konkursu) 

Wołomin, 21 kwietnia 2022 

Organizatorzy:  I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie 

Termin i miejsce: Wołomin, 21 kwietnia 2022 

Konkurs został zorganizowany w formacie stacjonarnym/ zdalnym na platformie MS teams. 

W konkurse wzięło udział ...... uczestników i uczestniczek (..... w kategorii: szkoły podstawowe i ..... w 

kategorii: szkoły ponadpodstawowe) 

Szkoły Podstawowe 

Lp Imię Nazwisko Szkoła Miejsce 

1.   I 

2.   II 

3.   III 

4.   III 

5.   III 

 

Szkoły Ponadpodstawowe 

Lp Imię Nazwisko Szkoła Miejsce 

1.   I 

2.   II 

3.   II 

 

Nagrody pozostaną do odbioru w siedzibie szkoły przez tydzień, a nieodebrane w tym czasie zostaną 

przesłane do szkół. 

Jury Konkursu: 

 

                                                           Przewodniczący Konkursu Krasomówczego 

                                                                              Marcin Stanowski 

tel:+48227763446

