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REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

EDYCJA 2020 

I. Organizatorzy: 

 Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu 

 Koordynatorem z ramienia organizatora jest Pani Martyna Sternal 

II. Cele konkursu 

 rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego 

 kształtowanie umiejętności językowych uczniów 

 zachęcenie do poznawania kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych 

III. Uczestnicy 

Konkurs odbywa się na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie 

ostatnich klas szkoły ponadpodstawowej. 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczniów. 

2. Pisemne zgłoszenia na kartach uczestnictwa należy składać u organizatorów Konkursu w terminie 

do 15 marca 2020 r.  

V. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs obejmuje:  

 sprawdzenie znajomości wybranych zagadnień gramatycznych i leksykalnych z zakresu nowej 

podstawy programowej  

 sprawdzenie umiejętności pracy z tekstem 

 sprawdzenie umiejętności reagowania językowego 

 sprawdzenie elementów wiedzy o kulturze, historii i geografii krajów anglojęzycznych 

2. Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie Konkursu oparty jest o „Podstawę 

programową nauczania języków obcych na poziomie szkoły ponadpodstawowej”. 
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Miejsce konkursu: 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu 

ul. Szosa Ciechanowska 6 

Termin konkursu i godzina: 18 marca 2020 r., godz. 12.00 

1. Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie do dnia                        

10 lutego 2020 r.  

2. Konkurs ma charakter testu pisemnego. Czas przeznaczony na pisanie testu to ok. 60 min. 

Testy są zakodowane. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie losowo wybranych 

2 nauczycieli ze szkół biorących udział w Konkursie oraz 2 osób wyznaczonych przez 

organizatorów. 

4. Dokumentacja Konkursu – testy oraz protokoły są przechowywane przez organizatorów do 

dn. 1 sierpnia roku szkolnego, w którym odbywa się konkurs. 

5. Opiekę nad uczestnikami Konkursu sprawują nauczyciele oddelegowani przez macierzystą 

szkołę. 

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy przybywają na Konkurs na własny koszt. 

7. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Konkursu w czasie dotarcia do miejsca 

przeprowadzania Konkursu, a także powrotu do szkoły macierzystej odpowiada dyrektor 

szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

8. 11.Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowych organizatorów.  

VI. Nagrody 

 Cenne nagrody rzeczowe 
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VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu oraz Karty Zgłoszeń dostępne są na stronach internetowej organizatora: 

https://www.wsjoprzasnysz.edu.pl/category/aktualnosci/ 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że 

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna 

w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz.  

3. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można kontaktować się: 

 listownie na adres: Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz 

 przez e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku na stronie internetowej organizatorów oraz w prasie lokalnej.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują organizatorzy 

Konkursu.  

7. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 
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