
REGULAMIN VI WIELKOPOLSKIEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO  

„RHYME YOUR LINES INTO A LIMERICK”  

w roku szkolnym 2018/2019  

dla uczniów klas VII-VIII SP i klasy gimnazjalnej oraz klas ponadgimnazjalnych 

 

§ 1  Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie COR AD COR im. Kard. J. H. Newmana. Konkurs 

odbywa się pod patronatem Wydziału Anglistyki UAM oraz ODN w Poznaniu. 

§ 2  Celem konkursu jest: 

 • Rozwijanie zainteresowań językiem oraz kulturą krajów obszarów języka angielskiego wśród 

uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;  

• Wyszukanie uczniów uzdolnionych językowo i praca nad rozwijaniem ich wiedzy, umiejętności oraz 

pobudzaniem twórczego myślenia; 

• Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, a także motywowanie szkół do 

podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. 

§ 3. Zadania konkursowe: 

• przełożenie na język polski jednego z dwóch niżej podanych limeryków:   

There was an Old Man with a beard, 

Who said , ‘It is just as I feared! 

Two owls and a hen,  

Four larks and a wren, 

Have all built their nests in my beard!’     

Edward Lear 

A flea and a fly in a flue 

Were imprisoned, so what could they do? 

Said the fly, "let us flee!" 

"Let us fly!" said the flea. 

So they flew through a flaw in the flue. 

Ogden Nash

• samodzielne ułożenie limeryku w języku angielskim na dowolny temat. 

§ 4  W konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej 

województwa wielkopolskiego, który wykona zadania konkursowe i prześle je wraz z danymi (imię i 

nazwisko uczestnika i jego nauczyciela, telefon/adres e-mail, nazwę i dokładny adres szkoły) do 

13.04.2019 r. na adres limeryki@coradcor.pl 

§ 5  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach: klas SP i gimnazjalnych oraz klas 

ponadgimnazjalnych. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury, któremu przewodniczy Colin 

Phillips, WA UAM. 

mailto:limeryki@coradcor.pl


§ 6  O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach uczniowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia 

(www.coradcor.pl). Prezentacja  prac i wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu 

nastąpi na uroczystej gali w dniu 27.04.2019r. o godz. 10.00 w zabytkowym budynku Stowarzyszenia 

im. Kardynała J.H. Newmana, ul. Armii Poznań 27 w Luboniu.  

§ 7  Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być użyte w celach promocyjnych. 

Każdy laureat musi przesłać mailem skan/zdjęcie zgody podpisanej prze Rodzica/Prawnego Opiekuna: 

 

_________________________________________________________________________________ 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka, 

wykonanie dziecku zdjęć i upublicznienie jego wizerunku w celach promocyjnych (na stronie 

internetowej Stowarzyszenia)  

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………...........................................................  

Miejscowość i data, podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna 

_________________________________________________________________________________ 

 

§ 8  Sponsorem nagród książkowych jest Wydawnictwo Oxford University Press. Laureaci, którzy nie 

zdołają odebrać nagród i dyplomów w dniu gali w siedzibie Stowarzyszenia COR AD COR przy ul. Armii 

Poznań 27 w Luboniu, będą mogli to zrobić w terminie późniejszym po telefonicznym (793 130 703) 

lub mailowym umówieniu się. 

 

 

 


