
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Lingwistycznego online 

 

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  

i 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 (angielskiego  

i niemieckiego lub rosyjskiego), 

➢ każdy moduł zawiera test sprawdzający znajomość słownictwa i struktur 

gramatycznych oraz wiedzę z zakresu odpowiedniego obszaru 

językowego, 

➢ maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w każdym 

modułów wynosi 15, 

➢ konkurs przeprowadzony zostanie w wersji online, 

➢ czas przeznaczony na rozwiązanie testu online wynosi 60 minut, 

➢ link do testu zostanie przesłany do szkół 20 maja 2021 r., do godz. 9.00. 

5. Termin przeprowadzenia konkursu: 20 maja 2021 r., godz. 10.00. 

6. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy. 



7. Prosimy o zgłaszanie chętnych do wzięcia udziału w konkursie do dnia 17 maja 

2021 r. poprzez odesłanie załączonego formularza (link w załączniku). 

8. Przesłanie kart zgłoszeniowych jest jednoznaczne: 

1) ze zgodą na udział w Konkursie Lingwistycznym organizowanym przez 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu; na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, nazwa 

szkoły, miejscowość) w celach wynikających z organizacji konkursu 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 poz. 1781, ze zm.) oraz na umieszczanie i prezentowanie 

wizerunku uczestnika na zdjęciach oraz w materiałach multimedialnych 

oraz na stronie szkoły i profilu Facebook; 

2) z przyjęciem do wiadomości, że Administratorem danych uczestników 

konkursu 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; 

3) z oświadczeniem, że dane podane są dobrowolnie i z świadomością prawa 

dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

 

Dane kontaktowe: 

Pani Alicja Wawrocka-Świeczkowska 

E-mail:losierpc@losierpc.edu.pl 

 

Telefon – sekretariat LO: 24 275-22-01 

mailto:losierpc@losierpc.edu.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA  
Zgłaszamy udział szkoły w Konkursie Lingwistycznym  

w roku szkolnym 2020/2021 
 

DANE SZKOŁY (proszę wypełnić drukowanymi literami)  
 

 

Nazwa ……..…………………………………………………………………………………………..………………… 
Dokładny adres ……………………………………..………………………………………………............................  
Tel./fax z nr kierunkowym ……………………………………………………………………………………... 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………….……........................... 

 

DANE OPIEKUNA (proszę wypełnić drukowanymi literami)  
 

 

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

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………..………….. 

e-mail: …………………………………………………………………………………………............................................ 

 

DANE UCZNIÓW (proszę wypełnić drukowanymi literami)  
 

 

Lp. Imię/imiona Nazwisko Klasa Imię i nazwisko 
    opiekuna 

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

…………………………..……..…… 

/Pieczątka szkoły/ 

 
 
 
 
 
 
………………..……………………….  

/Podpis Dyrektora Szkoły/ 

 
 
 
 
 
 
.…………………….  

/Data/ 


