Centrum Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej
zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu POLITALKS
Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Sekcja Organizacyjna Centrum Języków Obcych PRz,
ul. Podkarpacka 1, 35-059 Rzeszów, przy współpracy z Działem Współpracy
Międzynarodowej PRz, al. Powstańców Warszawy 35-959 Rzeszów
2. Przedmiotem konkursu jest wygłoszenie autorskiej prezentacji w języku angielskim
na dowolny temat wybrany przez Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnicy przedstawiają wypowiedź ustną podczas wydarzenia konkursowego w
dniu 12.05.2022 o godzinie 12:00. W razie nieprzewidzianych okoliczności termin
może ulec zmianie.
4. Konkurs POLITALKS jest skierowany do studentów Politechniki Rzeszowskiej,
którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w Konkursie przez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i przesłanie pliku zawierającego tytuł prezentacji, streszczenie
wystąpienia (ok. 60 słów) w języku angielskim do dnia 20.04.2022 za pośrednictwem
strony:
https://cjo.prz.edu.pl/studenci/zapisy-na-politalks/start.html

5. W Konkursie może wziąć udział nie więcej niż 8-10 osób. W przypadku większej
liczby zgłoszeń Organizator przeprowadza eliminacje i informuje o liście kandydatów
do prezentacji drogą mailową nie później niż dwa tygodnie przed Konkursem.
6. W Konkursie ocenione zostaną prezentacje na temat wybrany przez Uczestników,
który będzie zawierał puentę, morał. Czas wygłoszenia prezentacji na jednego
uczestnika to ok. 5-6 minut. Slajdy oraz inne materiały multimedialne muszą
nawiązywać do tematu prezentacji. Temat musi być wygłoszony w całości w języku
angielskim. Zakazane jest czytanie z notatek lub posiadanie innych pomocy
dydaktycznych. Każdy Uczestnik Konkursu otrzyma mikroport oraz pomoc techniczną
na scenie podczas prezentacji.
7. Prezentacje będą oceniane przez Jury składające się z nauczycieli oraz studentów
zgromadzonych na sali w dniu Wydarzenia, którzy zagłosują na najciekawsze
wystąpienie przy użyciu platformy MsForms, po kliknięciu na poniższy link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ny4a2I7R7EKIOZot4VhuDMk
AhqCg-lFKok3YQBPsb-FUNjk3WU04UjJYUlpSRDE2QkxORkpaVkVEVi4u
8. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi po zakończeniu ostatniej prezentacji,
a wynik zostanie ogłoszony publiczności bezpośrednio po Konkursie.
9. I nagrodę oraz tytuł The best speaker of 2022 otrzyma Uczestnik, który w drodze
głosowania elektronicznego otrzyma najwięcej głosów. Poza główną nagrodą
przewidziana jest również nagroda publiczności, przyznana na podstawie głosów
studentów zgromadzonych na sali w dniu wydarzenia
10. Nagrody na podstawie werdyktu Jury:
a) I nagroda - tytuł The best speaker of 2022, zwolnienie z egzaminu z języka
angielskiego kończącego lektorat, tablet
Dodatkowo, wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe oraz
dyplom uczestnictwa w Konkursie w języku angielskim.
11. Przystępując do Konkursu student/-ka wyraża zgodę na nagrywanie oraz
fotografowanie jego przebiegu oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku

umieszczonego na zdjęciach i nagraniach. Prezentacje wygłaszane podczas konkursu
będą zamieszczane w całości lub fragmentach na stronie internetowej Organizatora
oraz na profilu FB Organizatora.
12. Przystępując do Konkursu student/-ka wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych).
Informacje o Konkursie można uzyskać u Organizatorów wydarzenia:
mgr Katarzyna Kurek kkurek@prz.edu.pl, mgr Małgorzata Doroszkiewicz
mdoroszk@prz.edu.pl, mgr Agnieszka Kozik a.kozik@prz.edu.pl, dr Mateusz Szal
mszal@prz.edu.pl

