
 

1 
 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
organizowanego przez nauczycieli języka angielskiego  
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku 
§ 1. 
Przedmiot Regulaminu 
Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób realizacji Konkursu. 
Informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 
§ 2. 
Organizator Konkursu 
Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Złotym Stoku. 
§ 3. 
Fundator nagród 
Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym 
Stoku. 
§ 4. 
Osoba uprawniona do uczestniczenia w konkursie 
Uczestnikiem konkursu jest uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku. 
§ 5. 
Czas trwania konkursu 
Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 23 maja 2022 roku do 17 czerwca 
2022 roku, w wyznaczonych przez organizatorów godzinach. 
§ 6. 
Warunki udziału Uczestnika w Konkursie 
Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest: 
- dobrowolne zgłoszenie do organizatorów w terminie do 20 maja 2022 roku. 
Zgłoszenia nie spełniające wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie będą rozpatrywane 
przez Organizatora. 
Udział w Konkursie przez Uczestnika jest jednoznaczny z akceptacją przez tegoż Uczestnika 
Regulaminu konkursu, umieszczonego na stronie internetowej szkoły. 
§ 7. 
Organizacja Konkursu 

1. Konkurs podzielony zostanie na cztery grupy wiekowe: 
a) klasy I-III 
a) klasy IV-VI 
b) klasy VII 
c) klasy VIII 
do każdej z grup wyznaczony zostanie organizator, który jest odpowiedzialny za przygotowanie 
materiałów konkursowych i sprawnego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z wytycznymi: 
 

GRUPA KONKURSOWA ORGANIZATOR KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI 

klasy VII 
 

Dagmara Niemiec Gramatyka 

klasy VIII 
 

Aleksandra Chołoniewska Czytanie 

klasy IV-VI 
 

Ewa Radziszewska Słuchanie 

Klasy I-III Dagmara Niemiec, Aleksandra 
Chołoniewska, Ewa 
Radziszewska 

Kulturoznawstwo 

 
2. Organizator do 20 czerwca 2022 roku podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień 
dla Uczestników, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych w 
Konkursie. 
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu 
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, 
Organizator powoła Jury.  
Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
§ 8. 
Dane osobowe Uczestników 
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Dane osobowe gromadzone w związku z uczestnictwem w Konkursie będą przetwarzane przez 
Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców.  
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, uaktualniania, poprawiania, a nawet do usunięcia 
ich ze zbioru. 
§9. 
Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu ogłoszenia zmiany zasad Konkursu, bądź w innym 
terminie wskazanym każdorazowo przez Organizatora.  
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród i 
wyróżnień. 
4. Wszelkie spory powstałe na tle nabycia prawa do nagrody będą rozwiązywane przez Organizatora, 
a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 

 


