
 

Regulamin konkursu 

na najlepsze opowiadanie w języku angielskim 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Języków Obcych AmerAnglo s.c. z siedzibą w 

Nowej Iwicznej, Al. Zgody 26t lok. 20A. 

2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Szkoły Języków Obcych AmerAnglo Al. Zgody 26t 

lok. 20A, 05-515 Nowa Iwiczna w piątek 3 grudnia 2010 r. w dwóch przedziałach 

czasowych: 

17.00 – 18.30 uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej 

19.00 – 20.30 uczniowie klas 1-3 gimnazjum 

 

3. Konkurs organizowany jest przy współudziale nauczycieli języka angielskiego szkół 

publicznych z Gminy Lesznowola. 

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas 4-6 oraz klas 1-3 gimnazjum ze szkół 

Gminy Lesznowola, łącznie 30 osób, po 10 osób z każdej ze szkół w każdej kategorii 

wiekowej. 

5. Konkurs organizowany jest dla dwóch grup wiekowych: pierwsza grupa wiekowa to 

uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, a druga grupa wiekowa to uczniowie                   

klas 1-3 gimnazjum. 

6. Szkoła Języków AmerAnglo odpowiedzialna jest za przeprowadzenie w swojej 

siedzibie części wprowadzającej do konkursu trwającej ok. 30 minut oraz 

zapewnienie sal lekcyjnych, w których przeprowadzona zostanie część pisemna 

konkursu trwająca ok. 90 minut. 

7. Nauczyciele języka angielskiego szkół publicznych w Gminie Lesznowola 

odpowiedzialni są za poinformowanie uczniów o konkursie, zachęcenie ich do wzięcia 

w nim udziału oraz merytoryczne przygotowanie uczniów do konkursu. 

8. W czasie konkursu uczniowie mogą korzystać ze słowników, które zapewni szkoła 

AmerAnglo. 

9. Podczas konkursu uczestnikom nie wolno korzystać z Internetu, telefonów 

komórkowych i innych pomocy. 

10. Za sprawdzenie prac konkursowych oraz wyłonienie zwycięzców odpowiedzialna jest 

Szkoła Języków Obcych AmerAnglo s.c. 

11. Za nadzór nad uczniami w czasie trwania konkursu odpowiadać będzie Szkoła 

AmerAnglo. 

12. Za dojazd uczniów do siedziby AmerAnglo oraz odebranie uczestników z miejsca 

konkursu odpowiedzialni są rodzice uczniów biorących udział w konkursie. 

13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w ciągu trzech tygodni od dnia przeprowadzenia 

konkursu, tj. do dnia 23 grudnia 2010 r. 

14. Pierwszą nagrodą w konkursie jest 50% rabat na kurs językowy w Szkole Języków 

Obcych AmerAnglo w semestrze letnim roku szkolnego 2010/2011. Druga nagrodą to 

słownik oraz audiobooki w jęz. angielskim. Trzecia nagroda to readersy. 

15. Nagród wygranych w konkursie nie można odstępować innym osobom ani zamieniać 

ich na inne nagrody. 


