
Regulamin konkursu 'Words Champion'

Informacje ogólne

1. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu 'Words Champion' jest Forum:

Prywatna Szkoła Językowa Forum

Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Assessment

ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz

NIP: 618 106 65 59

2. Celem konkursu jest promowanie wspólnej nauki wśród uczniów szkół podstawowych oraz 
zachęcenie do pracy nad poszerzaniem słownictwa.

3. Każdego roku konkurs będzie ma inny temat przewodni wybierany przez organizatora. 

4. Zadania konkursowe są przygotowywane przez organizatora. 

Uczestnicy konkursu oraz warunki udziału w konkursie

5. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i będzie przeprowadzony na trzech 
różnych poziomach: klasy 3-4, klasy 5-6, klasy 7-8.

6. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń szkoły podstawowej, która zgłosiła się do konkursu.

7. Minimalna liczba uczniów zgłoszonych do konkursu z jednej szkoły to 16 osób, w tym minimum 8 na
jednym poziomie (klasy 3-4, klasy 5-6 i klasy 7-8). 

8. Do konkursu uczniowie przystępują w dwuosobowych drużynach. Organizator dopuszcza 
możliwość udziału uczestników pojedynczo. Jeśli uczestnicy zadeklarowali udział w parze a 
podczas konkursu jeden z uczestników nie może wziąć udziału w konkursie lub jest nieobecny 
wtedy obecny uczeń może wziąć udział w konkursie indywidualnie.

9. Każdy uczestnik konkursu wpłaca nauczycielowi 18zł. Nauczyciel wpłaca na konto organizatora 
17zł od uczestnika. Kwota 1zł od uczestnika jest przeznaczona na wysyłkę testów pocztą 
tradycyjną do organizatora. Nadwyżka jest przekazywana na Radę Rodziców.

10. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dostęp do kursu online, który pozwala przygotować się do 
konkursu. Dostęp zostanie wysłany do uczestnika na adres mailowy podany przy rejestracji po 
przelaniu opłat na konto organizatora najpóźniej 3 dni od zaksięgowania przelewu i otrzymania 
formularza zgłoszeniowego, jednak nie wcześniej niż 15 grudnia 2022 roku. Dostęp do kursu 
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uczestnik ma również po zakończeniu konkursu do 30 czerwca 2023. Po 30 czerwca dostęp 
zostanie skasowany. 

11. Opłaty za konkurs należy wpłacić lub przelać na konto organizatora:

Prywatna Szkoła Językowa Forum
ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz

nr konta: 93 1090 1128 0000 0001 0377 0715

12. Opłaty należy dokonać najpóźniej do 31 marca 2023 roku. Otrzymanie wpłaty jest warunkiem 
przyznania uczestnikom dostępów do kursu online. 

13. Nieobecność na finale konkursu nie uprawnia uczestnika do zwrotu kosztów. 

14. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie przez wysłanie organizatorowi formularza zgłoszeniowego 
pocztą lub mailowo na adres sekretariat@forum.kalisz.pl

Organizacja konkursu

15. Finał konkursu należy przeprowadzić w terminie podanym przez organizatora przy użyciu testów 
dostarczonych przez organizatora. 

16. Nauczyciel nadzorujący finał konkursu jest zobowiązany dopilnować, by uczestnicy konkursu 
podpisali wyraźnie testy drukowanymi literami, wypełnili protokół z przebiegu konkursu oraz w 
obecności uczestników włożyli testy razem z protokołem do jednej koperty, którą zaklejają i 
podpisują na zamknięciu.

17.  Organizator dostarczy testy do szkoły najpóźniej dzień przed konkursem w formie pliku pdf 
wysłanego na adres poczty elektronicznej podany przez szkołę w zgłoszeniu do konkursu.

Nagrania do zadań ze słuchu zostaną wysłane na adres mailowy koordynatora najpóźniej dzień 
przed finałem konkursu.  

18. Po przeprowadzeniu konkursu szkoła dostarcza organizatorowi testy listem poleconym na adres 
organizatora.

19. Organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia finału konkursu w zdalnie. W takim przypadku 
ustali termin przeprowadzenie finału online z koordynatorem. Organizator przekaże koordynator 
szczegóły oraz instrukcje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu online. 

20. Szkoła przeprowadzi finał dla swoich uczniów w jeden wybrany sposób: tradycyjnie lub online. 
Organizator nie wyraża zgody na przeprowadzenie finału w różny sposób dla uczestników z jednej 
szkoły.

21. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 15 czerwca 2023 roku i przekazane szkole pocztą 
elektroniczną.

22. Wyniki nie podlegają odwołaniu.

23.  Testy zostaną zniszczone w ciągu miesiąca od przeprowadzenia konkursu.
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24. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie zdobytych punktów. Organizator zapewnia 
nagrody dla każdego uczestnika lub pary uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów w swojej 
szkole na swoim poziomie przyznając: 

- dyplom laureata za zajęcie I miejsca dla najlepszego uczestnika lub pary uczestników na danym 
poziomie + upominki/gadżety + nagrody książkowe

Dodatkowo, organizator nagrodzi uczestników, którzy w skali kraju uzyskają najlepsze wyniki na 
swoim poziomie przyznając: 

- miejsce I, II, III, IV i V – dyplom laureata + upominki/gadżety + nagrody książkowe

Organizator przyzna również dodatkowych 5 nagród drużynom lub indywidualnym uczestnikom, 
którzy zdobędą minimum średnią krajową punktów w swojej kategorii wiekowej i  wykażą się 
zaangażowaniem w rozwiązywaniu zadań udostępnionych na platformie. 

Organizator wyśle nagrody i dyplomy kurierem do szkół najpóźniej do 20 czerwca 2023 roku.

Postanowienia końcowe

25. Organizator wykorzysta podany adres mailowy uczestnika wyłącznie do przyznania mu dostępu do 
kursu. Organizator poinformuje koordynatora konkursu jeśli uczestnik nie zaloguje się na platformę
oraz przekaże koordynatorowi informacje jak uczestnik może zalogować się na platformie.  

26. Organizator ustala harmonogram konkursu.

27. Organizator dostarcza dyplomy dla każdego uczestnika konkursu.

28. Każdy nauczyciel zgłaszający uczniów otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.

29. Każda szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma podziękowanie za promowanie nauki języka i 
motywowanie do wspólnej nauki.

30. Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2022/2023:

od 15 grudnia – przyznawanie dostępów do kursów
do 31 marca 2023 – zgłoszenie szkoły  
24 kwietnia – 9 maja 2023 – finał konkursu
do 15 czerwca 2023 – ogłoszenie wyników

Szkoła wybierze dzień i godzinę przeprowadzenia finału konkursu i poinformuje o tym organizatora 
do 20 kwietnia 2023 roku. 
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