
 
 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELKSKIEGO 

„English Challenge” 

edycja  2022/2023 

 

§ 1 

Organizator 

  
Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie”, ul. Chopina 24  

w Aleksandrowie Kujawskim, zwanym dalej Organizatorem. 

 

§ 2 

Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

§ 3 

Cele Konkursu 

 

1. Propagowanie inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień 

uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. 

 

2. Rozwijanie wiary we własne możliwości językowe oraz  umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą 

szkolną  i pozaszkolną 

 

3. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i poznawania kultury oraz tradycji krajów europejskich. 

 

4. Promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych 

 

§ 4 

Warunki udziału w Konkursie 

 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas V –VIII szkół podstawowych województwa kujawsko-

pomorskiego. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksimum 3 uczestników. 

 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu  i o tym samym  czasie,  a prace 

uczniów są kodowane. 

   

3. Zadania konkursowe edycji 2022/2023 dotyczą ciekawostek i ogólnej wiedzy na temat historii, kultury, 

geografii Londynu zawartej w podręcznikach,  przewodnikach turystycznych, w TV, Internecie , itp. 

  

4. II etap Konkurs odbędzie się dn. 28 marca 2023 o godz. 10 w Auli  Zespołu Szkół Towarzystwa 

Salezjańskiego  w Aleksandrowie Kuj.  przy ul. Chopina 24. 

  

5. Zgłoszenia na konkurs zawierające dane osobowe uczestników oraz szkoły, która reprezentują będą 

przyjmowane do 14 marca 2023r. na adres: Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego , ul. Chopina 24, 87-

700 Aleksandrów Kujawski z dopiskiem „English Challenge”, Joanna Piernikowska, Dorota Utnicka 

  

6. Udział w konkursie jest bezpłatny i równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na 

przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

 

7. Koszty dojazdu uczestników konkursu wraz z opiekunami pokrywają sami uczestnicy. 

 

8. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane do celów z nim 

związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów RODO i 

będą gromadzone oraz przetwarzane wyłącznie do celów realizacji Konkursu. 
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§ 5 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

  
1.  Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

 

2.  W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele ze szkół zakwalifikowanych do II etapu Konkursu 

 

3.   Konkurs odbędzie się w II etapach: 

 

Etap I – ma miejsce w macierzystej szkole uczestników (we dowolnym terminie ustalonym przez szkołę)                      

i polega na rozwiązaniu w języku angielskim testu z wiedzy z tematu wybranego w danej edycji konkursu. Test  

ten zostanie wysłany na adres szkoły biorącej udział w konkursie wraz z regulaminem. 3 osoby, które                          

w eliminacjach szkolnych uzyskały największą liczbę punktów, przechodzą do II etapu. 

 

Etap II – polega na rozwiązaniu testu zawierającego pytania dotyczące  wiedzy na temat wybrany i wskazany                

w Regulaminie poszczególnych edycji Konkursu. Test składa się z różnego rodzaju zadań: test  wyboru, 

odpowiedzi na pytania, podpisy pod obrazkami, itp. Pytanie testowe napisane są w języku angielskim. 

Odpowiedzi na pytania należy udzielać również  w języku angielskim.  

 

 5.   Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

  
 6.   Po zakończeniu Konkursu Komisja sporządza protokół. 

  
 7.   Organizator Konkursu ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. 

 

 8. Termin i sposób przeprowadzenia II etapu Konkursu może ulec zmianie. Organizator powiadamia 

uczestników o zmianie drogą mailową oraz na stronie internetowej placówki.   
 
 

§ 6 

Nagrody i  dyplomy 

 

 1.  Organizator przewiduje nagrody i dyplomy za zajęcia I – III miejsca oraz wyróżnienia. 

  
 2.  Podziału nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu  

 

 3.   Pozostali Uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymują dyplomy uczestnictwa w Konkursie. 

  
 4.   Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięci Konkursu 28 marca 2023 r.  

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu po  stosownym zamieszczenie informacji 

na stronie internetowej. 

 

2. Sprawy, które nie zostały objęte Regulaminem rozstrzyga Organizator, w innych przypadkach 

Przewodniczący Komisji Konkursowej. 

 

3. Organizator Konkursu zobowiązany jest do prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji i przebiegu 

Konkursu. 

 

4.  Szczegółowych informacji udziela:   

 

Biuro Organizatora 

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Chopina 24 

Kontakt telefoniczny: (54) 282 20 13  

 

Osoby do kontaktu 
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Joanna Piernikowska, Dorota Utnicka - nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Towarzystwa 

Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim 

Kontakt telefoniczny:  530 084 732 

Kontakt mailowy: jpiernik@poczta.fm, d_konopacka@hotmail.com    

 

mailto:jpiernik@poczta.fm
mailto:d_konopacka@hotmail.com
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