
Propozície 13. ročníka jazykovej súťaže

ABC variant - B
Vyhlasovateľ súťaže:

Termíny súťaže:

Kategórie:

Centrum voľného času Maják v Námestove a OZ Centráčik 
pracujúce pri CVČ Maják

vyhlásenie      marec 2023
uzávierka          19.05.2023
vyhodnotenie   07.06.2023

*Jednotlivec
*Skupina (2-5 členov)

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci v uvedených kategóriách v okrese Námestovo,

*zapojiť sa môžu jednotlivci aj skupina žiakov (2 až 5 členná skupina)
*téma projektových prác je ľubovoľná,

*náročnosť témy projektu je primeraná jazykovým vedomostiam žiakov 
v danom ročníku,

*rozsah projektu je neobmedzený,
*zúčastnený autor aj skupina môže poslať najviac 1 projekt z rovnakého ročníka

*hodnotí sa jazyková znalosť, nápaditosť a kreativita detí,
*súťažné práce sú v anglickom jazyku

*súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,
*zákonný zástupca autora súťažnej práce dáva zaslaním práce súhlas so spracovaním   

  osobných údajov v zmysle GDPR.

Súťaž je neanonymná, to znamená, že na zadnú stranu projektovej práce treba uviesť:
- meno a priezvisko žiaka, názov práce  
- súťažnú kategóriu, ročník, adresu školy 

Súťažné práce zasielajte spolu s vyplnenou prihláškou 
a súhlasom so spracovaním osob.údajov do 19.05.2023:

 *poštou na adresu CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, ALEBO
*osobne do CVČ Maják v dňoch 18.05.2023 a 19.05.2023 v čase od 8.00 – 16.00 hod.. 

Obálku označte názvom súťaže Jazyková súťaž ABC - variant B.

Hodnotenie súťaže:
Porota po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce do 07.06.2023 
a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných projektových prác. 

Ak súťažné projekty nedosiahnu požadovanú úroveň na základe kritérií stanovených 
porotou, táto môže niektoré miesto neudeliť. 

Vyhlasovatelia udelia víťazom diplomy a vecné ceny. 
Výsledková listina bude zaslaná elektronicky všetkým autorom súťažných prác 

a všetkým školám zapojených do súťaže. 
Výsledková listina bude uverejnená na internetovej stránke www.cvcno.sk, 

fb stránke CVČ Maják, v médiách.

Bližšie informácie: Bc. Lenka Masničáková, tel. kontakt: 043/558 2004, cvcno@cvcno.sk

Práce bude hodnotiť porota v zložení:
Mgr. Petronela Balabanová  - pedagogický zamestnanec v CVČ Maják v  Námestove

PaedDr. Adriána Škrková  - učiteľka anglického jazyka  v ZŠ s MŠ  v Rabči
Mgr. Andrea Lubasová-  riaditeľka CVČ Maják v Námestove

Vekové kategórie:
*1.-4. ročník ZŠ
*5.-6. ročník ZŠ


