
Regulamin konkursu: ”Bob’s life with English Time” 

§1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu ‘’Bob’s life with English Time” jest Akademia Językowa English Time, 

Małgorzata Lewkowska, ul. St. Dubois 2/10, 15-349 Białystok. 

2. Celem konkursu jest promowanie edukacji językowej. 

3. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 4-8 SP 50 w Białymstoku. 

§2 Organizacja konkursu 

1. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę. 

2. Format prac: A3 na kartce z bloku technicznego, praca z klocków, elementów drewnianych, 

plastikowych, praca z dowolnego tworzywa, praca z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych, 

komputerowych, dowolna forma. 

3. Zgłoszenia uczestników konkursu oraz prace przyjmowane są przez nauczycieli SP 50 w Białymstoku, 

Biuro English Time do 25.04.2019. Do pracy należy dodać nazwę placówki, imię i nazwisko nauczyciela, 

adres, numer telefonu – na odwrocie, oraz dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia. 

4. Prace konkursowe muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem. 

5. Podstawowym i najważniejszym kryterium jest samodzielność wykonania pracy, kolejnym kreatywność, 

poprawność gramatyczno-leksykalna i ostatnim bogactwo technik wykonania pracy. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

- zaakceptowanie warunków regulaminu, 

- złożenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do zgłaszanej pracy konkursowej, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych 

danych, 

- wyrażenie zgody na umieszczenie pracy konkursowej na podstronach strony ( karteczki dla uczniów mają 

opcję do odcięcia i oddania nauczycielowi ) www.englishtime.com.pl  oraz na fanpage na Facebooku, 

Instagramie. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

8. Prace konkursowe zostaną przekazane Akademii English Time w dniu 26.04.2019. 

9. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej 24.05.2019 w Szkole Podstawowej nr 50 w 

Białymstoku. 

11. Najlepsze prace, po 3 w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi 

ufundowanymi przez Akademię English Time, a miejsce 1, wyłonione z wszystkich prac, otrzyma voucher 

na kurs języka angielskiego w English Time – 30 godzin kursu (30x45minut). 

12. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

                                              Dyrektor Akademii English Time,  Małgorzata Lewkowska 

                      Kontakt: tel: 697 541 808                                mail: angielskinaczasie@gmail.com 

 


