
KONKURS JĘZYKOWY 

 MASTER OF ENGLISH 2016 

 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR: 

Centrum Zasobów Języka Angielskiego 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

Tel. (091) 4 22 52 61, w. 35 fax. (091) 4 22 52 62 

E-mail: centrum.zdja@palac.szczecin.pl 

MIEJSCE KONKURSU: 

Centrum Zasobów Języka Angielskiego 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

TERMIN KONKURSU:  16-31 maja 2016 r. 

INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych szkół podstawowych i obejmuje 

materiał z języka angielskiego przewidziany w podstawie programowej dla tego poziomu 

nauczania. 

2. Uczestnikami konkursu są całe klasy lub grupy językowe (jeżeli w danej szkole lekcje 

języka angielskiego są prowadzone z podziałem na grupy). Każda szkoła może zgłosić do 

konkursu tylko jedną klasę lub grupę. 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Zgłoszenia należy dokonać TYLKO NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU, przesyłając go 

mailem na adres Centrum Zasobów Języka Angielskiego: centrum.zdja@palac.szczecin.pl 

2. Na formularzu zgłoszenia podane są daty i godziny, spośród których nauczyciel (lub 

opiekun klasy/grupy uczestników) dokonuje wyboru jednego terminu. W ciągu 48 godzin 

otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem udziału w konkursie w tym terminie  

(w przypadku nadesłania zgłoszenia w piątek mail zwrotny może zostać przesłany  

w poniedziałek). Jeżeli termin będzie już zajęty przez inną szkołę, w mailu zwrotnym 
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zostanie podana informacja, które terminy są jeszcze wolne oraz prośba o ponowny 

wybór. Rezerwacji terminów dokonuje się według kolejności zgłoszeń. 

3. W konkursie przewidziany jest udział 20 szkół. W przypadku większego 

zainteresowania zostaną wyznaczone dodatkowe terminy do wyboru, czas trwania 

konkursu pozostanie jednak bez zmian, tj. między 16 a 31 maja 2016 r. 

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

publikację wizerunku uczestników (zdjęć podczas pracy nad zadaniami konkursowymi) 

oraz imion i nazwisk nauczycieli/opiekunów grup (w tabeli klasyfikacji końcowej)  

na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. Jednocześnie organizator zapewnia, że podane 

w formularzu zgłoszenia dane kontaktowe do nauczycieli/opiekunów nie będą w żaden 

sposób przetwarzane lub udostępniane innym podmiotom, posłużą jedynie  

do bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/opiekunem w razie konieczności 

porozumienia w sprawach związanych z konkursem.  

5. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 12 maja 2016 r. (czwartek) o godz. 18.00. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Nauczyciel w wybranym przez siebie terminie (potwierdzonym mailem zwrotnym) 

zgłasza się wraz ze swoją klasą/grupą do Pałacu Młodzieży przy al. Piastów 7 do sali 104. 

Uczestnicy powinni mieć ze sobą przybory do pisania (długopis, ołówek). 

2. W konkursie uczestniczą wszyscy uczniowie z danej klasy/grupy. Będą oni wykonywali 

różne zadania z języka angielskiego, przygotowane przez organizatorów (np. rozwiązanie 

krzyżówki, gra językowa itp.). Przewidziane są zarówno zadania do indywidualnej pracy, 

jak też do wykonania w parach lub grupach. 

3. Czas pracy nad każdym zadaniem jest ściśle określony i będzie podany przed 

przystąpieniem do jego wykonania. Organizatorzy będą mierzyli czas stoperem –  

w momencie upływu wyznaczonego czasu uczestnicy kończą pracę, a do punktacji wlicza 

się tę część zadania, którą zdążyli wykonać. Nie odejmuje się punktów za niewykonane 

lub źle wykonane części zadań. Czas trwania całego konkursu wyniesie około 60 minut. 

4. Nauczyciel nie może w żaden sposób pomagać swoim uczniom w wykonywaniu zadań, 

naprowadzać na właściwe odpowiedzi czy udzielać dodatkowych wyjaśnień. Organizator 

może poprosić nauczyciela jedynie o pomoc techniczną, np. rozdanie kart z zadaniami, 

podział na grupy itp. 

5. Wszystkie zadania są punktowane i odpowiednio przeliczane na wskaźniki 

procentowe, które pozwolą na zniwelowanie różnic wynikających z liczebności 

poszczególnych grup uczestników. 

6. Nad prawidłowym przyznaniem punktów oraz obliczeniem wyników czuwa Komisja 

Konkursowa. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 



7. Codziennie na stronie internetowej Pałacu Młodzieży będzie umieszczana informacja  

o aktualnym liderze konkursu. Klasyfikacja końcowa wszystkich uczestniczących 

szkół zostanie podana w dniu 3 czerwca 2016 r. 

ZWYCIĘZCY I NAGRODY: 

1. Zwycięzcą konkursu zostanie klasa/grupa, która uzyska najwięcej punktów. Zwycięzca 

otrzyma tytuł MASTER OF ENGLISH 2016, nagrodę i dyplom uznania.  

2. Zdobywcy II i III miejsca również otrzymają nagrody i dyplomy, natomiast pozostali – 

dyplomy uczestnictwa. 

3. Nagrody rzeczowe będą do odebrania od 6 czerwca (poniedziałek) w sali 104 Pałacu 

Młodzieży, natomiast dyplomy uczestnictwa zostaną wręczone drużynom w dniu 

konkursu. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:  

                                                                     p. Julita Pilecka 

Centrum Zasobów Języka Angielskiego 

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji 

al. Piastów 7, 70-327 Szczecin 

Tel. (091) 4 22 52 61, w. 35 fax. (091) 4 22 52 62 

E-mail: centrum.zdja@palac.szczecin.pl 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, 
poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia  wykorzystywane będą jedynie do 
celów statutowych Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka  na konkurs, jest 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie Internetowej oraz w publikacjach 
i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach 
niekomercyjnych. 
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