
Regulamin konkursu językowego - artystycznego 
 

SUPERHERO daily vlog 
  

Superhero daily vlog 
Kim jest dla Ciebie superbohater? Kto przychodzi Ci do głowy? Czy zawsze jest to 
postać z książki, czy ulubionego serialu? A może jest to ktoś kogo mijasz 
codziennie na korytarzu w szkole, ktoś o kim niewielu z nas wie?  
Superhero daily vlog to ustna prezentacja w języku angielskim w formie filmu, 
który przedstawia sceny z życia codziennego wybranego superbohatera. 
 
 
Organizatorzy:  
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie 

ul. T. Kościuszki 31, 63-200 Jarocin 

superhero.dailyvlog@gmail.com 

Osoby odpowiedzialne: Ewelina Masztalerz, Szymon Szymczak (nauczyciele języka 

angielskiego) 

 
Cele:  

1. Doskonalenie umiejętności językowych i artystycznych 

2. Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii 

3. Pobudzanie kreatywności 

 
 
Zasady uczestnictwa:  

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół średnich powiatu jarocińskiego 
(licea i technika). 

2. Zadanie uczestników jest ustne – 3-5 minutowe - zaprezentowanie scen z 
życia codziennego (wykreaowanego przez Ciebie) w języku angielskim oraz 
nagranie w formie filmu w formacie MP4.   

3. Uczestnicy nagrywają film pojedynczo lub w grupach maksymalnie 3 
osobowych.  

4. Każda ze szkół może przesłać maksymalnie 2 filmy. 

5. Zabrania się: używania przekleństw, słów powszechnie uważanych za 

obraźliwe, sformułowań dyskryminujących innych, prowokacyjnych, a także 

przedstawiania scen z użyciem broni, przemocy, agresji, pornografii itp. 

Takie prace nie będą podlegały ocenie i zostają wykluczone. 

6. Filmy wraz z dołączonym krótkim opisem fabuły filmu (w języku angielskim 100-

150 słów) należy nagrać na płycie CD/pendrivea do dnia 3.06.2022 r. i 

dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Jarocinie bądź wysłać 
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pocztą wraz z podpisanym oświadczeniem i załączoną informacją w zakresie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 10 czerwca 2022 r. o czym 

powiadomią organizatorzy na stronie internetowej LO nr 1 im .T. 

Kościuszki w Jarocinie a także oficjalnym profilu szkoły na Facebooku. 

8. O sposobie wręczenia nagród Organizatorzy poinformują zwycięzców 

indywidualnie. 

 

Ocena Jury/ punktacja:  
1. Poprawność językowa - 5 pkt  
2. Bogactwo językowe - 5 pkt  
3. Kreatywność - 5 pkt  
4. Umiejętności aktorskie – 5 pkt  
  
Od oceny jury nie ma odwołania, decyzja jest ostateczna 
 
 
Nagrody: 
 
 
 
1. Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast finaliści 

atrakcyjne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Radę 

Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie 

oraz Wydawnictwa Językowe. 

 

ZAPRASZAMY! 


