
PODMIENKY SÚŤAŽE “BILINGVÁLKA GOT TALENT” 

 

Účastníkom súťaže sa stáva každý žiak/žiačka 8. a 9. ročníka základnej školy, ktorý/á v rámci 

prvého  kola  súťaže  odošle  do  12.12.2016  motivačný  list  („Motivation  Letter“) a osobne sa 

zúčastní druhého kola súťaže v stanovenom termíne (účastník súťaže nemá nárok na pridelenie 

náhradného termínu v rámci druhého kola súťaže v prípade absencie počas organizátorom stanoveného 

termínu). 

1. kolo súťaže: Povedz nám viac o sebe... (questionnaire) 

2. kolo súťaže: Over si zručnosti, na ktoré máš talent... (skills) 

 

V rámci prvého kola súťaže účastník písomnou formou odpovedá na týchto päť otázok: 

 

1. Why do you like learning English? 

2. What is your favorite way of using/learning English  

(films, books, music/songs, games, the Internet)? Why? 

3. Which English speaking country/city would you like to visit or possibly live in? Why? 

4. What is your strongest skill in English and what do you feel you need to improve  

to the most? 

5. Which English speaking person do you most want to meet? Why? 

 

(Answer the following questions to the best of your ability and send them by post as soon as possible.) 

 

Odpovede na zadané otázky formou motivačného listu („Motivation Letter“) odošle záujemca 

o účasť v súťaži na adresu Súkromného gymnázia, Solivarská 28, 080 05 Prešov, a to najneskôr  

do 12.12.2016 (rozhoduje pečiatka Slovenskej pošty na obálke). 

 

 Záujemca o účasť v súťaži uvedie v hlavičke listu názov MOTIVATION LETTER, zodpovie v danom 

poradí 5 zadaných otázok a v závere listu pod vlastnoručný podpis uvedie svoje plné meno, adresu, 

dátum narodenia, aktuálne navštevovanú základnú školu a ročník, telefonický kontakt, email 

kontakt. Motivačné listy zaslané bez týchto údajov nebudú organizátorom akceptované. 

 

Vyhodnotenie 1. kola súťaže a postup do 2. kola  

(26.1.2017 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA SGPO)  

budú účastníkom oznámené formou e-mailu. 

 

Druhé kolo súťaže sa bude konať podľa dátumu určenia v priestoroch Súkromného gymnázia, 

Solivarská 28, Prešov. V rámci druhého kola súťaže si účastníci overia svoje zručnosti („skills“)  

v anglickom jazyku: 

 

... reading, listening (song), speaking ... 

 

Porota udelí 10 najlepším účastníkom Certifikát súťaže v súlade s kritériami prijímacej skúšky  

na Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28, Prešov, pričom prvých päť umiestnených súťažiacich získava: 

 

 1. miesto - TABLET***  

(na celú dĺžku štúdia na Súkromnej spojenej škole European English School, po absolvovaní 

ktorého sa výherca stáva vlastníkom tabletu) a príspevok na rozvoj školy, organizácie 

zriaďovateľa a vzdelávania a zápisné na štúdium na prvý rok štúdia 

 2. miesto - TABLET**  

(na celú dĺžku štúdia na Súkromnej spojenej škole European English School, po absolvovaní 

ktorého sa výherca stáva vlastníkom tabletu) a zápisné na štúdium  

na prvý rok štúdia 

 3. miesto - TABLET*  

(na celú dĺžku štúdia na Súkromnej spojenej škole European English School, po absolvovaní 

ktorého sa výherca stáva vlastníkom tabletu) a zápisné na štúdium  

na prvý rok štúdia 

 4. miesto - LITERATÚRU potrebnú pre štúdium anglického jazyka v 1. roku štúdia 

 5. miesto - LITERATÚRU potrebnú pre štúdium anglického jazyka v 1. roku štúdia 


