INSTRUKCJA ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
PRZEZ UCZNIÓW
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM
Day by Day, Tag für Tag, Día a Día
Uczniowie rejestrują się i zgłaszają swoje prace samodzielnie poprzez stronę internetową
dedykowaną każdemu z konkursów:
język angielski Day by Day
język niemiecki Tag für Tag
język hiszpański Día a Día

www.glossa.pl/daybyday
www.glossa.pl/tagfurtag
www.glossa.pl/diaadia

Uczeń na stronie internetowej wybranej wersji językowej konkursu (w którym bierze udział) powinien
zarejestrować/zalogować się za pomocą opcji zgłoszenie (lewy panel menu). Jeśli uczeń nie posiada
konta na serwerze ss2.glossa.pl musi przed dokonaniem zgłoszenia takie konto bezpłatnie założyć.
Po zalogowaniu się na konto na serwerze ss2.glossa.pl uczeń powinien wejść do menu konkursy,
wybrać zakładkę konkursu, w którym bierze udział, a następnie wejść na link zgłoszenie do
konkursu. W wyświetlonym formularzu należy wybrać z listy swojego nauczyciela oraz wprowadzić
niezbędne dane kontaktowe.
Szczegółowe wymagania dotyczące prac konkursowych zawarte są w regulaminie, poniżej podajemy
najważniejsze z nich:
1. Tematyka konkursu jest w dużym stopniu dowolna. Praca może składać się z opisu kolejnych dni
lub też wybranych dni tygodnia, miesiąca czy nawet roku. Głównym bohaterem pamiętnika może
być autor, ale także osoba fikcyjna, którą do życia powoła autor.
2. Forma graficzna prac jest dowolna i nie podlega ona ocenie.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą stanowić od początku do końca twórczość własną uczestnika
konkursu. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być
kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów ani prac zgłaszanych do
Konkursu w poprzednich edycjach.
4. Prace powinny zawierać od 7200 do 9000 znaków (licząc ze spacjami). Prace nie spełniające tego
warunku nie wezmą udziału w walce o nagrody.
5. Prace konkursowe powinny być zapisane w formacie doc, docx, odt, pdf lub rtf. Waga pracy to max
2 MB.
Prace zgłoszone przez nauczyciela, przesyłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną nie wezmą udziału w
konkursie.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt konkursy@glossa.pl
POWODZENIA!!
Zespół SJO GLOSSA

