
Zapraszamy na kolejną edycję konkursu pt.

 Autumn Language Rally, czyli Jesienny Wyścig Językowy.

BIEGASZ     ZGADUJESZ    WYGRYWASZ

Autumn Language Rally, czyli Jesienny Wyścig Językowy zwany dalej grą  jest połączeniem biegu na 

orientację oraz gry miejskiej.

Celem gry jest:

- Propagowanie aktywności ruchowej jako formy spędzania czasu wolnego.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
- Doskonalenie umiejętności orientowania się w terenie na podstawie mapy.

Organizator:
Organizatorem Jesiennego Wyścigu Językowego są nauczyciele języków obcych Gimnazjum nr 8 
im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie:

Elżbieta Błaziak – nauczyciel j. angielskiego
Małgorzata Wrona- nauczyciel j. angielskiego 
Aleksandra Moroziewicz – nauczyciel j. hiszpańskiego
Alicja Trzaska – nauczyciel j. niemieckiego
Michalina Wolska – nauczyciel j. włoskiego

Warunki ogólne konkursu:
1. Gra adresowana jest do uczniów klas VI szkół podstawowych.

2. Jesienny Wyścig Językowy odbędzie się w czwartek  29 października 2015 roku 

o godzinie 09.30. 

3. Terenem gry jest przestrzeń publiczna miasta Lublin - osiedle Łęgi przy XXVII LO oraz 
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie, należących do Zespołu Szkół nr 10. 

4. Uczestnikami gry są drużyny: 2 osobowe.

5. Przebieg gry: przebycie wyznaczonej trasy i zdobycie jak największej ilości punktów za 
wykonanie zadań w danym języku w zaznaczonych na mapie miejscach.

6. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a 3 najlepsze drużyny otrzymają dodatkowo 
upominki.

7. Zgłoszenia drużyn przyjmujemy do 26.10.2015r. na adres mailowy :

poczta@g8.lublin.eu  – adres szkoły
lub fax. 81 527 67 33 

Prosimy zapoznać się z regulaminem gry!

mailto:poczta@g8.lublin.eu


Regulamin   Autumn Language Rally  , czyli   Jesiennego Wyścigu Językowego

1. Gra zostanie przeprowadzona 29 października 2015r. na terenie osiedla Łęgi przy Zespole Szkół
nr 10 w Lublinie, ulica Biedronki 13.

2. Celem gry  jest: propagowanie  aktywności  ruchowej  jako  formy  spędzania  czasu  wolnego,
rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się  językiem  angielskim,  doskonalenie  umiejętności
orientowania się w terenie na podstawie mapy.

3. Uczestnikami gry mogą być drużyny 2 osobowe. Szkoła może zgłosić 2 drużyny.  Wymagane
jest, by zespół był pod opieką osoby pełnoletniej zwanej dalej Opiekunem. Za bezpieczeństwo
uczniów biorących udział w grze ponosi odpowiedzialność Opiekun drużyny.

4. Gra rozpocznie się o godz.09.30 w budynku Zespołu Szkół nr 10, ulica Biedronki 13. 

5. Uczestnicy na początku gry otrzymają wszelkie niezbędne materiały do rozpoczęcia gry (mapę 
   z oznaczonymi punktami kontaktowymi oraz kartę wyników drużyny). Zadaniem drużyny jest 

przebycie trasy podanej na mapie oraz wykonywanie zadań w każdym z 4 miejsc zaznaczonych 
na mapie. W każdym miejscu czekają na drużynę 3 zadania w języku angielskim. Za każde
dobrze wykonane  zadanie  drużyna  otrzymuje  1 pkt.  Możliwe  jest  przyznanie  0.5 pkt.,  jeśli
odpowiedź będzie  niepełna,  z  niewielkimi  błędami  językowymi  lub udzielona częściowo w
języku polskim.  Punkty są zapisywane na karcie wyników drużyny. O kolejności wykonywania
zadań w oznaczonych miejscach decyduje  kolejność przybycia  drużyn  do tego miejsca. Na
mecie  drużyna  ma  za  zadanie  ułożyć  hasło  z  podanych  wskazówek.  Za  odgadnięte  hasło
(zapisane na karcie wyników) drużyna może otrzymać dodatkowe 5 pkt. 

6. W każdym miejscu liczba graczy w drużynie będzie weryfikowana z liczbą graczy oznaczoną na
karcie drużyny.  W przypadku niezgodności drużyna może zostać zdyskwalifikowana. W razie
naruszenia regulaminu przez uczestnika gry, złamania zasad fair play,  utrudniania gry innym
graczom, w dowolnym momencie organizatorzy mają prawo odebrania drużynie karty 
i wykluczenia jej z gry.

7. Gra  toczy  się  w  normalnym  ruchu  miejskim,  zatem należy  zwrócić  uwagę  na  zachowanie
szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń Opiekuna grupy.

8. Drużyny startują w odstępach czasowych. Odstęp czasu będzie zależał od ilości zgłoszonych
drużyn.

9. Zwycięża  drużyna,  która  zdobędzie  najwięcej  punktów za wykonane  zadania.  W przypadku
remisu kryterium decydującym jest czas, w którym drużyny przebyły trasę wykonując zadania.
Jeżeli dalej kilka drużyn osiągnęło ten sam wynik to organizator decyduje o podziale nagród.

10. Po ukończeniu trasy przez ostatnią drużynę  zostaną ogłoszone wyniki.  Dyplomy i upominki
zostaną  wręczone  podczas  uroczystości  w  budynku  szkoły.  Godzina  ogłoszenia  wyników
zostanie podana w dniu zawodów.

11. Poprzez  zgłoszenie  do  udziału  w  grze  uczestnicy  i  opiekunowie  wyrażają  zgodę  na
przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych, nieodpłatną publikację swojego
wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia gry
(Dz. U. nr 133 poz. 883).


