
Regulamin dzielnicowego konkurs na najlepiej wygłoszone sławne 
przemówienie w języku angielskim 

 
 

„King’s Speech – Student’s Speech” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest  

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta 

01-047 Warszawa, ul. Miła 26, 

tel./fax. (022) 838 335 32 

lo45@traugutt.edu.pl / www.traugutt.edu.pl  

2. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z Uczestnikami Konkursu upoważniony 
jest p. Konrad Zieliński, e-mail: k.zielinski@traugutt.edu.pl  

3. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

 

II.  

Założenia i cel Konkursu 

 

Celem Konkursu jest: 

1. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów szkół gimnazjalnych                              
i ponadgimnazjalnych.  

2. Dodatkowe motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz 
zainteresowania kulturą państw angielskojęzycznych.  

3. Rozwijanie kluczowych kompetencji przydatnych w nauce języków obcych.  
4. Sprawdzenie umiejętności językowych uczniów. 

 

III.  

Uczestnicy Konkursu 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów wolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

2. Każda szkoła może wytypować maksymalnie 3 uczniów. Zgłoszenie uczniów następuje w formie 
elektronicznej na formularzy stanowiącym załącznik do regulaminu, w terminie do 25 marca 2016 r. 

3. Uczestnicy Konkursu wybierają dowolne przemówienie (lub jego fragment) wygłoszone przez 

sławne/znane publicznie osoby  

Przykładowe strony internetowe: 

http://www.artofmanliness.com/2008/08/01/the-35-greatest-speeches-in-history/ 

http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html 

http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm 

4. Wygłoszenie przemówienia, bądź jego fragmentów, przez Uczestników Konkursu następuje w 

czasie 3-5 minut. 
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5. Przemówienie powinno być wygłoszone.   

Nie znaczy to jednak, że należy się go uczyć na pamięć; podczas prezentacji można korzystać z 

notatek. Mówca jednak musi stwarzać wrażenie, że panuje nad wygłaszanym tekstem; powinien 

zachowywać kontakt wzrokowy z widownią i komisją oceniającą.  

6. Uczestnik Konkursu, w trakcie wygłaszania przemówienia, zobowiązany jest do przebrania się za 

osobę, która pierwotnie to przemówienie wygłosiła (tzn. jeśli będzie to np. Winston Churchill to 

należy przebrać się za tę postać) 

7. W terminie do 25 marca 2016 r. Uczestnik Konkursu przesyła, drogą elektroniczną (na adres szkoły 

lub osoby wskazanej w pkt. 2 Postanowień ogólnych) tekst źródłowy przemówienia.  

 

IV.  

Czas i miejsce trwania Konkursu 

 

1. Konkurs rozpoczyna się  03 marca 2016 r. (data ogłoszenia konkursu) i trwa  do 05 kwietnia 2016 
r. włącznie. 

2. Miejscem Konkursu jest siedziba Organizatora Konkursu. 

 

V.  

Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2. Do Konkursu można zgłaszać jedynie uczniów wygłaszających przemówienie wraz z 
przygotowanym strojem, charakterystycznym dla osoby wygłaszającej pierwotnie dane 
przemówienie. 

3. Każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza konkursowego 
zamieszczonego na podstronie Organizatora Konkursu 
http://www.traugutt.edu.pl/formularzspeech.pdf  

4. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.traugutt.edu.pl/formularzspeech.pdf  
wymaga podania następujących informacji o Uczestniku: 

- imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, 

- nazwę i adres szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie Dzielnicy Wola, do której 
Uczestnik Konkursu uczęszcza w okresie trwania Konkursu, 

- tytuł tekstu źródłowego oraz osoba, która go wygłosiła (tekst przemówienia powinien 
znajdować się w oddzielnym pliku) 

5. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. 

http://www.traugutt.edu.pl/formularzspeech.pdf
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6. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym Konkursie jest 
równoznaczne z oświadczeniem, iż: 

- Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie nazwisk zwycięzców konkursu, 

- Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku zwycięzców konkursu 
podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach 
Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych 
Organizatora. 

7. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji 
niewyłącznej do swojej fotografii oraz nagrań wygłoszonego przemówienia na rzecz Organizatora bez 
ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji:  

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przemówienia - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;  

- w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie wygłoszonego 
przemówienia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym;  

- jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze 
przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów;  

- wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i szkoły, do której Uczestnik 
uczęszcza w okresie trwania Konkursu) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem 
(tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach 
internetowych Organizatora Konkursu, szkoły macierzystej Uczestnika (do której uczęszczał w 
okresie trwania Konkursu) oraz Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz wykorzystywanie 
ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora. 

 

8. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu 
oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

9. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wybór dowolnego przemówienia (lub jego fragmentu) 
wygłoszonego przez sławne/znane publicznie osoby  

Przykładowe strony internetowe: 

http://www.artofmanliness.com/2008/08/01/the-35-greatest-speeches-in-history/ 

http://www.americanrhetoric.com/top100speechesall.html 

http://www.historyplace.com/speeches/previous.htm 

10. Wygłoszenie przemówienia, bądź jego fragmentów, przez Uczestników Konkursu następuje                                

w czasie 3-5 minut. 

11. Przemówienie powinno być wygłoszone.  Nie znaczy to jednak, że należy się go uczyć na pamięć; 

podczas prezentacji można korzystać z notatek. Mówca jednak musi stwarzać wrażenie, że panuje 

nad wygłaszanym tekstem; powinien zachowywać kontakt wzrokowy z widownią i komisją 

oceniającą.  

http://www.artofmanliness.com/2008/08/01/the-35-greatest-speeches-in-history/
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12. Uczestnik Konkursu, w trakcie wygłaszania przemówienia, zobowiązany jest do przebrania się za 

osobę, która pierwotnie to przemówienie wygłosiła (tzn. jeśli będzie to np. Winston Churchill to 

należy przebrać się za tę postać) 

 

VI.  

Ważne terminy 

 

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z załączonym tekstem źródłowym przemówienia powinien być 
wysłany do organizatorów konkursu w terminie do 25 marca 2016 

 

VII. 

Ocena wygłoszonego przemówienia 

 

1. Ocenie podlegać będą: jakość i treść wygłoszonego przemówienia, jak i strój mówcy. 

2. Jury powołane przez Organizatora Konkursu do prac w danej ponadgimnazjalnej szkole Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy, wyłoni laureatów Konkursu, którzy w sposób możliwie najciekawszy. 

3. W skład powołanego Jury będą wchodzili obok przedstawiciela Organizatora Konkursu 
przedstawiciele szkoły macierzystej Uczestnika Konkursu, do której uczęszcza w okresie trwania 
Konkursu. 

4. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu, który nie spełni warunków 
określonych niniejszym regulaminem. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone osoby, które 
nie przebiorą się na osobę, której przemówienie lub jego fragmenty przedstawiają.  

6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 

7. Wyniki prac Jury, w postaci protokołu z przebiegu prac wraz z dokumentacją (fotografie laureata 
oraz wszystkich innych Uczestników Konkursu wraz z formularzami i opisami), zostaną przesłane 
szkole uczestniczącej w konkursie w terminie 7 dni po zakończeniu prac. 

8. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 05 kwietnia 2016 r. na stronie 
Organizatora Konkursu www.traugutt.edu.pl oraz szkoły macierzystej Uczestnika Konkursu, do której 
uczęszczają w okresie trwania Konkursu. 

9. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu 05 kwietnia 2016 r. 

10. O kolejności występów decydują Organizatorzy Konkursu. 

 

VIII.  

Nagrody 

 

1. Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy udziału w konkursie.  

2. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy, Organizatora Konkursu oraz Fundację wspierania edukacji im. Romualda Traugutta. 

 

http://www.traugutt.edu.pl/


IX.  

Odpowiedzialność Organizatora Konkursu 

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od 
Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po 
stronie administratora serwera. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody                            
w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 

 

X. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej http://www.traugutt.edu.pl/regulaminspeech.pdf  

2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie 
przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany 
w rozdz. V pkt. 7 

3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę internetową szkoły, do której uczęszcza                  
w okresie trwania Konkursu, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim 
warunki uczestnictwa. 

4. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że: 

- akceptuje niniejszy Regulamin; 

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z 
ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833z póz. zm.; 

- udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, 
uprawniającej Organizatora Konkursu do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez 
ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji,                               
a w szczególności obejmującej uprawnienie do: 

 utrwalania; 
 zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską; 
 wprowadzenia do pamięci komputera; 
 publikacji w tytułach Organizatora; 
 publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.traugutt.edu.pl), Urzędu 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz na stronie internetowej szkoły Uczestnika 
Konkursu, do której uczęszcza w okresie trwania konkursu. 

5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub 
umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone z udziału                          
w Konkursie. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
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