
Akademia Językowa English Time zaprasza do wzięcia udziału w konkursie: 

 “Bob’s life with English Time” 

Praca plastyczno-językowo-informatyczna powinna nawiązywać do kultury krajów 

anglojęzycznych. Główną postacią Twojej historii jest Bob, który ma ciekawe przygody, 

zwiedza (wybrane) anglojęzyczne miasto, poznaje ludzi i …. Co Ci jeszcze podpowie 

wyobraźnia. Przykłady tematów Twojej pracy konkursowej: 

“A day in Bob’s life in New York” (wplecenie symboli NY w historię) 

“Wild Wild West and..Bob” (Teksas i kowboje) 

“Bob’s Adventure in Hollywood” (Hollywood i co się tam dzieje – filmy, Oskary) 

Cały regulamin i opis jest dostępny na stronie www.englishtime.com.pl w zakładce: 

„aktualności”. 

!!Podstawowym kryterium oceny jest samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, 

poprawność gramatyczno – leksykalna, użycie różnorodnych materiałów, w tym aplikacji 

internetowych, komputerowych. Pracę wykonujecie w 3D, w aplikacjach komputerowych, w 

formie komiksu, historii z klocków, w formacie A3 na kartce z bloku technicznego, na drewnie, 

plastiku, czym tylko przyjdzie Ci do głowy, ale nie może być większe niż 40 cm. Praca musi 

zawierać dialogi, krótki opis lub myśli bohaterów. 

TERMIN: pracę dostarczasz swemu nauczycielowi języka angielskiego do 25.04.2019. 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Twojej szkole w dniu 24.05.2019. Można wygrać 

super nagrody ufundowane przez AJ English Time. Nagrodzimy po 3 osoby w każdej kategorii 

wiekowej. Miejsce 1 wyłonione ze wszystkich prac otrzyma voucher na 30 godzin zajęć 

grupowych w Akademii English Time do wykorzystania w roku szkolnym 2019/2020. 

Pamiętajcie - Tylko Ci, którzy podejmują wyzwania – Wygrywają! 

Małgorzata Lewkowska 

________________________________________________________________________ 

Ta część jest dla Akademii English Time - do odcięcia i załączenia do pracy konkursowej. 

 

Aby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Akademię English Time należy 

zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu. 

 

Oświadczenie rodzica: 

Akceptuję regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka_____________________________na potrzeby konkursu organizowanego przez 

Akademię English Time w SP50 w Białymstoku, oraz na zamieszczenie zdjęć pracy, imienia i 

wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Akademii English Time, Instagramie i 

Facebooku. Zostałem/łam poinformowany/a że w każdej chwili mogę odwołać wyrażoną 

zgodę. 

Wyrażam zgodę: ___________________________________ data:____________________ 

 

Oświadczenie dziecka: 

Oświadczam, że moja praca jest mojego autorstwa i nie jest kopią żadnej dostępnej pracy.  

 

Podpis uczestnika konkursu: _________________________   data: ___________________ 

 
 

 



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula 

informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Akademii English Time 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojej/ego córki/syna 

_____________________________________________________w tym wizerunkowych, do celów 

związanych z realizacją konkursu językowo – plastyczno- informatycznego ”Bob’s Life with English 

Time” organizowanego przez Akademię Enlgish Time w Szkole Podstawowej nr 50 w kwietniu 2019.   

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane 

dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pana/i Danych jest: Akademia Językowa 

English Time Małgorzata Lewkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia 

Językowa English Time Małgorzata Lewkowska, ul. Zachodnia 24/2, 15-345 Białystok, 

Nip:5461280721,angielskinaczasie@gmail.com Dane będą przetwarzane w celu: zapewnienia dobrej 

obsługi związanej z przeprowadzeniem konkursu. Okres przechowywania danych: Będziemy 

przechowywać niezbędne dane osobowe przez okres wymagany przez obowiązujące prawo Ma 

Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Podane dane są: warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji i realizacji umowy o przeprowadzenie 

kursu językowego Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania 

decyzji i profilowaniu Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 

dostępem, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 Data: _________________  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego:________________________________________________ 


