
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Sierpc, 08.01. 2020 

 

 

 

 

Drodzy Uczniowie, 

Zapraszamy do udziału w Konkursie Lingwistycznym organizowanym 

przez nauczycieli języków obcych Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. 

Konkurs odbędzie się 29.01.2020 r. w naszej szkole. W załączeniu przesyłamy 

regulamin konkursu. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w rywalizacji proszone są o przesłanie 

wypełnionej karty uczestnictwa na adres Liceum Ogólnokształcącego. 

Ewentualne pytania prosimy kierować odpowiednio do koordynatorów 

poszczególnych modułów konkursowych: 

 

język angielski - Jadwiga Chojnacka (tel. 275 22 01) 

język niemiecki - Joanna Janiszewska (tel. 275 22 01) 

język rosyjski – Katarzyna Łukowska (tel. 275 22 01) 

 

         Serdecznie zapraszamy 

          Organizatorzy 



 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Lingwistycznego 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 

zainteresowanych językami obcymi. 

3. Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów i wspieranie ich uzdolnień, 

 motywowanie do uczenia się języków obcych oraz mobilizowanie do samodzielnej, 

systematycznej pracy, 

 zainteresowanie uczniów kulturą krajów angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego 

obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie, 

 zachęcanie do pracowitości i wytrwałości, 

 wykrywanie uzdolnionej młodzieży. 

4. Przebieg konkursu: 

Konkurs składa się z dwóch modułów językowych do wyboru: 

1.  angielskiego i niemieckiego 

2.  angielskiego i rosyjskiego. 

Każdy moduł zawiera test sprawdzający znajomość słownictwa i struktur 

gramatycznych oraz wiedzę z zakresu odpowiedniego obszaru językowego. 

5. Termin przeprowadzenia konkursu- 29 stycznia 2020 

6. Na rozwiązanie każdego modułu przeznaczony jest czas 30 minut. Maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania w każdym z modułów wynosi 30. 

7. Komisja konkursowa składać się będzie z nauczycieli języków obcych LO w Sierpcu. 

8. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy. 

9. Chętnych prosimy zgłaszać do 24 stycznia 2020 r. wypełniając załączoną kartę 

uczestnika/ ów oraz przesyłając ją na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego, ul. Sucharskiego 2 09-200 Sierpc,  

z dopiskiem: Konkurs Lingwistyczny, lub faxem: 24/ 275 22 72 

3. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 18 marca 2020  

w trakcie Konkursu Piosenki Obcojęzycznej – ELTON JOHN MANIA na który 

serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA  

 

KONKURS LINGWISTYCZNY    DLA KLAS VII I VIII 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO  

 

 SIERPC, 29 STYCZNIA 2020 

 

Imię i nazwisko uczestnika ……………………..………………………………… 

 

Klasa …………..………………………………………..…………………………… 

 

Wybrany moduł językowy ………………………………………………………. 

 

Imię  i nazwisko nauczyciela (opiekuna)…..…………………………………… 

 

Szkoła 

………….……………………………………………..……………………….…… 

 

………………………………………………………. 
                                                                                             Podpis opiekuna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda uczestnika konkursu lingwistycznego na przetwarzanie danych osobowych  
i upublicznienie wizerunku. 
 

1. Nazwisko uczestnika ................................................................................................................ 

2. Imię uczestnika ........................................................................................................................ 

3. Nazwa szkoły .......................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* w konkursie 
lingwistycznym organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.  
W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na: przetwarzanie  
i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu 
lingwistycznego, publikację wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej 
placówki, Facebooku, kronice szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji  
o konkursie*. 
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu 
lingwistycznego jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą 
przy ul. Sucharskiego 2 w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam 
świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 
 

 

 

 

………………………………    ………………………..……………………………………  
(miejscowość, data)      (czytelny podpis – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 
* Niepotrzebne skreślić  
 

 


