
                    REGULAMIN  
                                       Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego   

                                       “Festival and Traditions in English Speaking Countries”   

I. WSTĘP  

1. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego “Festivals  and Traditions in English Speaking 
Countries” zwany dalej Konkursem przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół 
podstawowych.  
 

2. Organizatorem konkursu jest Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa MENTIS z siedzibą przy ul. 
Piwoniowej 18 w Warszawie (dalej również zwana Organizatorem Konkursu).  
 

3. Organizatora Konkursu reprezentuje Dyrektor Szkoły.  
 

4. Główne zadania Organizatora Konkursu:  

a. całościowy nadzór nad Konkursem  
b. wyznaczenie Koordynatorów Konkursu oraz członków Komisji Konkursowej 

odpowiedzialnych za przygotowanie i ocenę testów konkursowych  
c. zapewnienie lokalu w celu przeprowadzenia stacjonarnych etapów Konkursu  
d. rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych, zapytań i odwołań  

 
5. Koordynatorzy Konkursu W roku szkolnym 2021/2022: 

• Anna Fusiara 

• Dorota Piątek-Chudzik 
 

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

II. CELE KONKURSU  

1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego i podnoszenie jakości nauczania.   

2. Popularyzacja języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów szkół 

podstawowych.  

3. Rozwijanie wrażliwości uczniów poprzez kształtowanie postawy tolerancji w odniesieniu do 

innych kultur i ich przedstawicieli.  

4. Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów.  

5. Rozwijanie umiejętności samokształcenia wśród uczniów oraz krytycznej analizy materiałów 

źródłowych (szczególnie pozyskanych z Internetu).  

6. Integracja uczniów różnych szkół z województwa mazowieckiego.    



III. ORGANIZACJA  I PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs ma zasięg wojewódzki, mogą w nim wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół 
podstawowych z województwa mazowieckiego.  
 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe przesłanie poprawnie wypełnionego 
formularza Zgłoszenia do Konkursu na adres mailowy: festivals@szkola-mentis.edu.pl        

              do dnia 21.03.2022 oraz otrzymanie  potwierdzenia e-mail od Koordynatora  Konkursu.  
 

3. Zgłoszenie szkoły może być sporządzone i przesłane wyłącznie na formularzu przygotowanym 
przez  organizatorów konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).    
 

4. Dyrektorzy szkół, które zgłoszą udział swoich uczniów w Konkursie, wyznaczają osobę 
odpowiedzialną za przebieg Konkursu w ich szkole. Opiekun konkursu:  

• dokonuje zgłoszenia szkoły,   

• czuwa nad przebiegiem I etapu Konkursu w macierzystej szkole  ucznia,   

• w wyznaczonym terminie przesyła e-mailem wyniki uzyskane przez uczniów w I etapie 
Konkursu do Koordynatora Konkursu wraz ze zgodami Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia 
(skany/zdjęcia)  
 

5. Konkurs składa się z 2 etapów:  

a. ETAP I Konkursu odbędzie się 25.03.2022 o godz. 10.00 na terenie macierzystej szkoły ucznia 
pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły. Test będzie miał formę pisemną, 
składać się będzie z pytań zamkniętych. W etapie tym mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie 
zgłoszeni wcześniej poprzez formularz zgłoszenia.  

b. Pytania do etapu I zostaną przesłane do Opiekuna Konkursu drogą mailową 2 dni przed 
planowanym terminem Konkursu (23.03.2022).  

c. Opiekun Konkursu na terenie szkoły sprawdza prace uczniów zgodnie z otrzymanym kluczem 
i przesyła mailowo do Koordynatora Konkursu imienną listę uczniów wraz z ilością 
uzyskanych punktów do dnia 31.03.2022. W załączeniu należy przesłać również skany/zdjęcia 
zgody Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia (załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu)  

d. Do II etapu zakwalifikowanych będzie  20 osób, które otrzymają najwyższą liczbę punktow w I 
etapie. Lista uczniow zakwalifikowanych zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu do 08.04.2022.  

e. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wglądu do arkuszy uczniów z I etapu 
Konkursu w celu weryfikacji poprawności danych.  

f. ETAP II Konkursu odbędzie się 22.04.2022 na terenie Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej 
MENTIS, ul Piwoniowa 18, Warszawa. Godzina rozpoczęcia Konkursu zostanie podana przez 
Organizatora w terminie późniejszym.  

g. Komisja powołana przez Organizatora konkursu oceni prace uczniów biorących udział w II 
etapie.  

h. Tytuł Laureata Konkursu otrzyma 5 uczniów z największą liczbą punktów uzyskanych w II 
etapie Konkursu.  

i. Organizatorzy konkursu ufundują dla zwycięzców nagrody rzeczowe i dyplomy.  

IV. TREŚCI KONKURSU  

1. Do I etapu uczniowie powinni opanować w stopniu bardzo dobrym wiedzę przewidzianą w 
podstawie programowej dotyczącą kultury krajów anglojęzycznych w zakresie dotyczącym 
świąt, zwyczajów i tradycji tych krajów.  
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2. Uczniowie powinni poszerzyć swoją wiedzę o dodatkowe informacje korzystając z 
dostępnych źródeł (Internet, publikacje książkowe, literatura dot. podanych krajów)    
 

3. Pytania w obu etapach Konkursu będą dotyczyły tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych, 
takich jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej, Kanada oraz Australia.  
 

4. W I etapie uczniowie powinni wykazać się wiedzą na temat następujących świąt:  
              - Thanksgiving  
              - Christmas  
              - Halloween  
              - Easter  
              - St Valentine’s Day  
              - St Patrick’s Day  

5. W II etapie Konkursu pytania będą dotyczyły ww krajów i  ww świąt w rozszerzonym zakresie 
oraz dodatkowo:  

              - Independence Day  
              - Remembrance Day  
              - Labour Day    

V. WYNIKI I PROCEDURA ODWOŁAWCZA  

1. Wyniki poszczególnych etapów Konkursu będą publikowane a stronie WWW 
Organizatora   Konkursu w terminie 7 dni roboczych po danym etapie Konkursu.  
 

2. Wgląd w pracę ucznia z II Etapu Konkursu możliwy jest w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia 
wyników konkursu  poprzez kontakt na adres mailowy organizatora: festivals@szkola-
mentis.edu.pl        
 

3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo odwołania od wyników Konkursu.  
 

4. Odwołania muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone Organizatorowi Konkursu w 
terminie maksymalnie 3 dni od daty publikacji wyników.  
 

5. Organizator Konkursu rozpatruje odwołania w terminie 3 dni roboczych od otrzymania 
pisemnego odwołania.  
 

6. Decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna.    

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom. O wszelkich zmianach Organizator 
poinformuje uczestników za pośrednictwem strony internetowej Konkursu oraz drogą 
mailową.  
 

2. Wszelkich informacji Koordynator Konkursu udziela jedynie opiekunowi szkolnemu 
wskazanemu przez szkołę w Zgłoszeniu.  
 

3. Rodzice uczestników Konkursu pozyskują ̨wszelkie informacje od Opiekunów w swojej 
szkole.    
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TERMINARZ KONKURSU: 
 
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:    do 21.03.2022 
 

Przesłanie do opiekuna konkursu pytań konkursowych (drogą mailową):   (23.03.2022).  

ETAP I:   25.03.2022 o godz. 10.00 

Przesłanie przez Opiekuna Konkursu (mailowo) imiennych list uczniów wraz z ilością uzyskanych 
punktów oraz zgodami Rodzica/Opiekuna ucznia do Koordynatora Konkursu:    do 31.03.2022.  

OGŁOSZENIE LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU II:   08.04.2022.  

ETAP II:    22.04.2022 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU:   05.05.2022 

 

Proponowane materiały źródłowe:  

KSIĄŻKI: 

1. „England”, John Escott, Oxford University Press 
2. „Seasons and Celebrations”, Jackie Maguire, Oxford University Press/Oxford Bookworms 

Readers 

ŻRÓDŁA INTERNETOWE: 

https://www.britannica.com 

https://www.nationalgeographic.com/culture/ 

http://projectbritain.com/ 

https://www.history.com/topics/holidays 

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/magazine-zone 

https://tv-english.club/articles-en/entertainment/how-british-people-celebrate-valentines-day/  

https://www.worldhistory.org/ 

https://www.bbc.co.uk/ 

www.goodnet.org/articles/9-thanksgiving-fun-facts 

DODATKOWE ŹRÓDŁA DO II ETAPU KONKURSU: 

https://www.bbc.co.uk/newsround/15492752 

https://www.army.gov.au/our-heritage/traditions/remembrance-day 

https://www.legion.ca/remembrance/remembrance-day 

https://www.history.com/topics/holidays/veterans-day-facts 

https://www.bookcity.pl/john-escott
https://www.bookcity.pl/oxford
https://www.bookcity.pl/jackie-maguire
https://www.bookcity.pl/oxford
https://www.bookcity.pl/oxford-bookworms-readers
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https://www.nationalgeographic.com/culture/
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https://www.history.com/topics/holidays
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https://tv-english.club/articles-en/entertainment/how-british-people-celebrate-valentines-day/
https://www.worldhistory.org/
https://www.bbc.co.uk/newsround
http://hhttps/www.britannica.com/topic/Thanksgiving-Dayttps%20%20%20%20%20www.goodnet.org/articles/9-thanksgiving-fun-facts
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https://www.britannica.com/topic/Independence-Day-United-States-holiday  

https://www.ef.com/wwen/blog/language/valentines-day-around-the-world/ 

https://americanenglish.state.gov/content-spotlight-valentines-day 

https://www.history.com/topics/holidays/labor-day-1 

https://www.dol.gov/general/laborday/history 

https://www.investopedia.com/news/history-labor-day/ 
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Załącznik nr 1 

                 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego   
                                                                         “Festival and Traditions in English Speaking Countries”   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY/School Registration Form 

NAZWA SZKOŁY/Name of the School  

ADRES SZKOŁY/Address of the School  

TELEFON/Phone number  

ADRES MAILOWY SZKOŁY/E-mail address  

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA KONKURSU/Name 

and surname of the School Coordiantor 

 

ADRES MAILOWY OPIEKUNA KONKURSU/E-mail 

address of the School Coordinator 

 

ILOŚĆ UCZESTNIKÓW, KLASA/Number of 

participants, grade 

 

 

___________________                                                __________________________________________ 
          Data/Date                                                                          Podpis nauczyciela/Teacher’s Signature 
 
 

 
Wyrażam zgodę na udział uczniów kierowanej przez mnie Szkoły w Wojewódzkim Konkursie Języka 
Angielskiego  “Festival and Traditions in English Speaking Countries” w roku szkolnym 2021/22. 
  
Jednocześnie potwierdzam, że wyznaczonym przeze mnie szkolnym koordynatorem konkursu jest 
Pan/Pani  ________________________________________________________ . 
 

 
________________                                                   ___________________________________________ 
           Data                                                                                                     Podpis Dyrektora 
 
 
 



Załącznik nr 2 

                           Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego   
                                                                         “Festival and Traditions in English Speaking Countries”   

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA 

    Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

  

(imię i nazwisko dziecka/klasa) 

w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego “Festival and Traditions in English Speaking 
Countries”  organizowanym przez Polso-Angielską Szkołę Podstawową MENTIS w roku szkolnym 
2021/22.  
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
     Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
publikację wizerunku i ogłoszenie wyników konkursu mojego dziecka na stronie internetowej 
Organizatora oraz w publikacjach pokonkursowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie 
danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz.1000/. 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Fundacja na Rzecz Wspierania 

Wszechstronnego Rozwoju dzieci i Młodzieży “Naprawdę warto” z siedzibą w Warszawie 03-290) ul. Piwoniowa 18. 
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@bezpieczne-dane.eu  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z 

prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, oraz zapewnienia bezpieczeństwa w 
trakcie zajęć; b. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. c. promowania osiągnięć szkoły 
oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowaniu o wydarzeniach oraz wspólnym cieszeniu się z osiągnięć, 
organizacji zajęć pozaszkolnych, konkursów, zawodów i ich dokumentowania, oraz utrwalania pozytywnego wizerunku 
szkoły, i innych czynności przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust. 3 lit. a powyżej - na podstawie 
wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.: a. w 
zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa. 
b. w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
tworzenia ich kopii jeśli to technicznie możliwe, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane jedynie podmiotom upoważnionym przepisami prawa oraz 
zaufanym podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania 
szkoły. 

7. Przetwarzanie danych nie będzie obejmowało profilowania. 
8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 lit. a, czyli związanym z wypełnieniem obowiązku 

szkolnego, wynika z przepisów prawa i jest obowiązkowe; w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 
9. Dobrowolna zgoda, wyrażona w odniesieniu do wskazanych celów przetwarzania osobnym oświadczeniem, może być w 

każdej chwili wycofana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej 
wycofaniem. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia w 
życiu szkoły, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych w szkole. 
 

 
_________________________                                                                                      ______________________________________________ 

                Data                                                                                                       Podpis rodzica / prawnego opiekuna 
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