REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
CHECK YOURSELF
dla uczniów klas II szkół gimnazjalnych
§ 1. Postanowienia ogólne
1.
2.
3.

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Głogowie.
Konkurs ma zasięg powiatowy.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II szkół gimnazjalnych.
§ 2. Przebieg i warunki udziału w Konkursie

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Konkurs przeprowadza Organizator.
Uczestnikami Konkursu są uczniowie klas II szkół gimnazjalnych wytypowani przez
nauczycieli ( maksymalnie 3 uczniów klas drugich z każdej szkoły) do dnia 15
stycznia 2016r.
Konkurs odbędzie się 20 stycznia 2016r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Głogowie
przy ulicy Jedności Robotniczej 38.
Konkurs polega na wyłonieniu trzech zwycięzców w grupie zgłoszonych uczniów klas
II szkół gimnazjalnych, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w teście.
Uczestnik Konkursu ma 60 min. na rozwiązanie testu.
Test będzie zawierał zadania sprawdzające: słuchanie ze zrozumieniem, gramatykę,
słownictwo oraz funkcje językowe.
Zakres tematyczny testu zostanie upowszechniony na stronie internetowej
www.pcpppidn.eu. Zakres tematyczny zostanie także przesłany wraz z regulaminem i
zgłoszeniem na konkurs jako osobny załącznik.
Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników Konkursu. W
trakcie rozwiązywania testu niedopuszczalnym jest korzystanie z jakichkolwiek
pomocy naukowych, urządzeń technicznych czy też pomocy osób trzecich. W razie
naruszenia tej zasady – uczestnik konkursu otrzymuje 0 pkt za całość testu.
§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz jury Konkursu

1.
2.
3.

Testy oceniane są przez jury wg sporządzonego klucza odpowiedzi.
Jury konkursu składa się z wybranych przedstawicieli Organizatora Konkursu.
Nad przeprowadzeniem Konkursu czuwają osoby wyznaczone przez Organizatora.
§ 4. Wyniki konkursu i nagrody

1.
2.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 20 stycznia 2016r.
Uczestnikom konkursu przysługuje w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
Konkursu wniosek o ponową weryfikację testu wraz z kluczem odpowiedzi. Ponowna
weryfikacja testu nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3.

4.

Laureatom Konkursu za zajęcie trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody
rzeczowe wraz z dyplomem. Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone
tylko dyplomy.
Wręczenie nagród nastąpi 20 stycznia 2016r.
§ 5. Postanowienia końcowe

1.

2.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) wolne od podatku
dochodowego są wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki,
dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza
kwoty 760 zł.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim
zasad.
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