Regulamin (wybrane treści)
XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PISANIA WYPRACOWAŃ W JĘZYKU HISZPAŃSKIM
FRANCISCO GINER DE LOS RIOS
1. Zadania konkursowe są podzielone na trzy poziomy, ze względu na etap edukacyjny
uczestników:
1y Gimnazja o profilu dwujęzycznym
2y Klasy gimnazjalne (pozostałe gimnazja)
3y Szkoła Podstawowa (w której nauczany jest j. hiszpański jako 1y,2y lub dodatkowy)
2. Nauczyciel koordynujący konkurs, na etapie szkolnym, rejestruje uczestników oraz przesyła
prace do Organizatora.
3. Na każdy poziom, szkoła może przesłać maksymalnie trzy prace.
4. Udział w konkursie wiąże się z cedowaniem praw do pracy konkursowej na rzecz Organizatora
min. prawa do jej publikacji i zamieszczenia na stronach organizatora oraz jednostek
współuczestniczących w organizacji niniejszego konkursu min Ministerstwa Edukacji Hiszpanii.
5. Ostateczny termin rejestracji uczestników oraz nadesłania prac to 23 listopada 2018 roku.
6. Prace konkursowe powinny być oryginalne. Organizator zastrzega możliwość ich sprawdzenia
pod tym katem.
7. Każda praca powinna być opatrzona w formularz zgłoszeniowy uczestnika opatrzony podpisem
uczestnika. Dostępny na stronie Organizatora (zostanie przekazany uczniom przez nauczyciela)
8. Autorzy prac konkursowych do podpisania pracy używają wybranych przez siebie
pseudonimów.
Nagrody ufundowane przez Organizatorów:
Dla uczestników 2o poziomu:
Pierwsza nagroda: tygodniowy kurs j. hiszpańskiego w szkole Master de Salamanca (Hiszpania) , z
opłaconym zakwaterowaniem. Zwycięzca będzie mógł wybrać dogodny termin jednak ostateczny
termin realizacji kursu jest do dnia 31 grudnia 2019 roku. Realizacja kursu będzie zgodna z ofertą
szkoły realizującej kurs językowy.
Pozostałe nagrody ( w tym dla uczestników 3o poziomu)
Materiały dydaktyczne o wartości, kolejno:
1 nagroda na poziome 3ym 150 Euro
2 nagroda na poziomach 2ym, 3ym 100 Euro
3 nagroda na poziomach 2ym, 3ym 50 Euro
Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biura Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie
Królestwa Hiszpanii http://www.mecd.gob.es/polonia
Na stronie organizatora można też zapoznać się z pracami konkursowymi z lat ubiegłych oraz
wszelką dokumentacją dot. niniejszego konkursu , w tym pełną wersją regulaminu.
W razie pytań zapraszam do kontaktu z koordynatorem konkursu: E. Janikowską
Zapraszam do udziału😊😊😊

Tematy do wyboru, z podziałem na poziomy:
Poziom:

Adresaci :

Objętość pracy:

2y

Klasy
gimnazjalne
(pozostałe gimnazja)

400-480 słów

Tematy do wyboru:
1.

2.

3.

Personaje histórico:
Felipe II
Sylwetka Filipa II
Espanol: De ruta por el
Berzo
Hiszpański:
Z
wycieczką do el Berzo
–
mail
do
przyjaciela/przyjaciółki
opisujący
Twoją
wycieczkę pieszą po
regionie i okolicy el
Berzo
Patrimonio históricoartistico: La ciudad de
Avila.
Patrimonio
Mundial
por
la
UNESCO
Wyobraź sobie siebie
jako
przyjezdnego
średniowiecznego
kupca, który przybył
do tego miasta i teraz
pisze list do swoich
bliskich w którym

3y

Szkoła Podstawowa

200-240 słów

1.

2.

3.

opowiada
swoich
wrażeniach z pobytu w
tym
charakterystycznym
mieście…
Tursimo: visita en
Zamora
Turystyka: Z wizytą w
Zamorze.
List
do
przyjaciela/przyjaciółki
o tym co widziałeś
podczas swojej wizyty
w tym mieście.
Tradiciones: Tradición
en Castilla y León
Tradycje:
list
do
przyjaciela lub do
rodziny ow któ®ym
opisujesz udział w
jednym
ze
świąt
regionalnych Kastili i
Leonu.
Personajes de la
actualidad espanola.
Opis
wybranej
współczesnej postaci z
Hiszpanii.

