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Regulamin Konkursu Noworocznego 

Szkoła językowa ELC w Warszawie, zaprasza do udziału  

w Konkursie Noworocznym 
1. Organizator Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła językowa ELC w Warszawie, ul. Godebskiego 3/1, 05-075 Warszawa 

2. Termin konkursu 

Konkurs odbędzie się w terminie od 23.12.2020 r. do 10.01.2021 r.  

3. Cele Konkursu 

Rozwijanie uzdolnień uczniów, motywowanie do samodzielnego uczenia się, wyszukiwania informacji, rozwijania 

umiejętności językowych, w tym korzystania z nowych technologii w procesie nauki.  

4. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń uczęszczający na zajęcia w szkole językowej ELC.  

5. Tematem konkursu jest napisanie opowiadania w języku angielskim, zgodnie z poniższym poleceniem: 

 

Stories wanted 

Your story must begin with a sentence: 

When I opened the front door, I found a small package 

with a note attached to it. 

 

Your story must include words: 

• a key 

• a surprise 

 

Wymagana długość tekstu wynosi od 190 do 260 słów. Opowiadanie prosimy przesłać w formacie pdf na adres poczty 

elektronicznej biuro@angielskiwesola.pl, do dnia 10 stycznia 2021 r. 

W treści maila z załączonym opowiadaniem prosimy o podanie imienia i nazwiska autora, roku urodzenia, oraz numeru 

telefonu.  

Lista osób nagrodzonych za najlepsze tłumaczenie, zostanie ogłoszona stronie internetowej www.angielskiwesola.pl oraz 

na Facebooku do  17 stycznia 2021 r. 

Laureaci konkursu zostaną wybrani przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą lektorzy ELC w Warszawie w 

Warszawie: Alicja Szymczak, Iwona Sojewska oraz Nathan Gadd. 

6. Nagrody zostaną ufundowane w dwóch kategoriach wiekowych. 

Fundatorem nagród jest szkoła językowa ELC w Warszawie. 

Nagroda I miejsce: karta prezentowa Empik 100 zł 

Nagroda II miejsce: karta prezentowa Empik 50 zł 

Nagroda III miejsce: karta prezentowa Empik 25 zł 

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.angielskiwesola.pl. 

8. Przystępując do Konkursu uczestnik i jego opiekun prawny potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w 

nim warunki uczestnictwa. 

9. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

związanym z realizacją Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz przyznania nagród wraz z ogłaszaniem wyników na 

stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku. 

10. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja 

Konkursowa. 

11. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do 

wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej ELC Warszawa. 
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