Platforma do nauki słownictwa Lingos zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych z całej Polski do udziału w konkursie z języka angielskiego:

„Zostań Mistrzem Słówek!”
Idea konkursu:
Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy i doskonalenia
sprawności językowych. To również motywacja do nauki nowych angielskich słówek i wyrażeń.
Regulamin:
1. Organizatorem konkursu „Zostań Mistrzem Słówek!” jest platforma do nauki słownictwa Lingos.
2. Sponsorem konkursu „Zostań Mistrzem Słówek!” jest Wydawnictwo Edgard Języki Obce.
3. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter ogólnopolski.
4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII z całej Polski.
5. Materiał językowy ujęty w arkuszach konkursowych uwzględnia podstawę programową.
6. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:
a. poziom I (A1): klasy IV-V
b. poziom II (A2): klasy VI-VII
c. poziom III (A2+/B1): klasa VIII
7. Prawo do przystąpienia do konkursu ma każdy uczeń szkoły podstawowej, która zgłosiła się do
konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk “Zapisuję moich uczniów”).
8. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na
stronie www.lingos.pl/konkurs do dnia 1 grudnia 2022r.
9. Konkurs należy przeprowadzić w terminie podanym przez Organizatora w harmonogramie
dostępnych na stronie www.lingos.pl/konkurs.
10. Organizator konkursu ustala godzinę oraz ramy czasowe konkursu, które nie mogą być
zmieniane przez szkolnego koordynatora konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany daty i godziny kursu.
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11. Test wraz z instrukcjami dla ucznia i nauczyciela oraz protokół przeprowadzenia konkursu
Organizator prześle pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
mailowy szkolnego koordynatora konkursu na 2 dni przed konkursem.
12. Szkolny koordynator konkursu drukuje otrzymane testy w ilości, która została zadeklarowana w
formularzu zgłoszeniowym. Zabronione jest ujawnianie treści arkuszy konkursowych
uczestnikom konkursu przed terminem rozpoczęcia konkursu.
13. Udział ucznia w konkursie możliwy jest wyłącznie w oparciu o zgodę jego rodziców/opiekunów
prawnych na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby związane z
przeprowadzeniem konkursu (załącznik nr 1). Wypełnione i podpisane zgody w postaci
wyraźnych zdjęć lub skanów należy przesłać na adres info@lingos.pl do dnia 1 grudnia 2022r.
14. Udzielone w czasie zgłaszania do konkursu zgody są ważne w trakcie jego realizacji i w
przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia danych, żądania zaprzestania
przetwarzania danych lub wycofania zgody.
15. Zgłaszający udział w konkursie w każdej chwili ma możliwość odwołania udzielonej zgody,
zgłoszenia zmiany, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych z
bazy Lingos. W przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w konkursie.
Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej
odwołaniem.
16. Administratorem danych jest Organizator. Zbierane są one przez platformę Lingos wyłącznie w
celu ich przetwarzania dla realizacji konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w
okresie jej obowiązywania. Nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane
profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany. Dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, w tym do państw
trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane dotyczą, a w przypadku dziecka –
jej opiekunowi prawnemu/osobie sprawującej pieczę nad dzieckiem, przysługuje prawo dostępu
do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania
zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkować usunięciem danych z bazy osób biorących
udział w konkursie, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego.
17. Konkurs polega na udzieleniu właściwych odpowiedzi w polach do tego przygotowanych. Test
składa się z zróżnicowanych zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mają 60 minut.
Wszelkie skreślenia będą traktowane jako udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi. Konkurs
odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności o wyznaczonej przez Organizatora
godzinie.
18. 10 grudnia 2022r. do szkolnych koordynatorów konkursu zostaną przesłane dokumenty z
odpowiedziami do poszczególnych arkuszy konkursowych.
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19. Szkolny koordynator konkursu sprawdza prace konkursowe samodzielnie do 20 grudnia 2022 r.
Następnie uzupełnia protokół przeprowadzenia konkursu, w którym zamieszcza wyniki
poszczególnych uczestników konkursu.
20. Czytelny skan/Czytelne zdjęcie w pełni uzupełnionego protokołu przeprowadzenia konkursu
szkolny koordynator konkursu przesyła na adres info@lingos.pl do 20 grudnia 2022r.
21. Prace konkursowe są przechowywane w szkole, gdzie przeprowadzano konkurs, do dnia
ogłoszenia wyników tj. do 10 stycznia 2023 r.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w prace konkursowe. Organizator może prosić
szkolnych koordynatorów konkursu o przesłanie czytelnych skanów/zdjęć poszczególnych prac
uczestników. W przypadku odmowy wysłania skanów/zdjęć ze strony szkolnego koordynatora
konkursu prace uczniów, których skany nie zostały przesłane, zostaną zdyskwalifikowane.
23. Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji protokołów z wynikami przez Organizatora wyniki
konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
platformy Lingos oraz przesłane na adresy e-mailowe szkolnych koordynatorów konkursu 10
stycznia 2023 r.
24. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników w etapie
szkolnym/międzyszkolnym, o zwycięstwie decyduje w pierwszej kolejności większa liczba
punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań testu. Za najtrudniejsze uznaje się dwa
ostatnie zadania w teście, za najłatwiejsze pierwsze.
25. Informacja o nagrodzonych uczestnikach konkursu zostanie przesłana na adresy mailowe
szkolnych koordynatorów konkursu oraz opublikowana na stronie internetowej i w mediach
społecznościowych platformy Lingos.
26. Nagrody dla zwycięzców zostaną rozesłane do 31 stycznia 2023 r.
27. Na adresy mailowe szkolnych koordynatorów konkursu do 31 stycznia 2023 r. zostaną
przesłane w formacie PDF dyplomy laureatów ( jeśli dotyczy), dyplomy uczestnictwa dla
wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, certyfikat Innowacyjnego Nauczyciela oraz
certyfikat Innowacyjnej Szkoły.

Terminarz:
–
–
–
–
–
–

15 października 2022r. ‒ start rejestracji szkół w konkursie „Zostań Mistrzem Słówek!”
1 grudnia 2022r. ‒ koniec rejestracji szkół w konkursie „Zostań Mistrzem Słówek!”
1 grudnia 2022r. ‒ ostateczna data przesłania czytelnych skanów/zdjęć zgód rodziców
uczniów biorących udział w konkursie
7 grudnia 2022r. ‒ przesłanie arkuszy konkursowych na adresy emailowe szkolnych
koordynatorów konkursu do samodzielnego wydrukowania
9 grudnia 2022r., godzina 9.00 ‒ dzień konkursu
10 grudnia 2022r. ‒ przesłanie odpowiedzi do arkuszy konkursowych na adresy emailowe
szkolnych koordynatorów konkursu
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–

–
–

20 grudnia 2022r. ‒ ostateczna data przesłania protokołów z konkursu wraz z wynikami
poszczególnych uczniów (prace konkursowe są sprawdzane przez szkolnych koordynatorów
konkursu)
10 stycznia 2023r. ‒ ogłoszenie wyników
31 stycznia 2023r. ‒ wysłanie nagród, dyplomów i certyfikatów

Nagrody:
1. I miejsce: uczeń z każdej kategorii wiekowej, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów
otrzyma zestaw nagród ufundowanych przez Wydawnictwo Edgard Języki Obce, dyplom
laureata, prestiżowy tytuł „Mistrza Słówek” oraz Pakiet Premium na platformie Lingos na 3
miesiące.
2. II i III miejsce: uczeń z każdej kategorii wiekowej, otrzyma nagrodę ufundowaną przez
Wydawnictwo Edgard Języki Obce, dyplom laureata oraz Pakiet Premium na platformie Lingos
na miesiąc.
3. Pozostali uczestnicy: każdy uczeń otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie.
4. Nauczyciele i szkoły: każdy nauczyciel otrzyma certyfikat Innowacyjnego Nauczyciela, a szkoła
certyfikat Innowacyjnej Szkoły.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt drogą elektroniczną na
adres: info@lingos.pl.

Załącznik nr 1
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
(DO 16 ROKU ŻYCIA)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez platformę Lingos ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa oraz
Wydawnictwo Edgard Języki Obce ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa, danych osobowych mojego
dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną w celu organizacji konkursu „Zostań Mistrzem
Słówek!” oraz kontaktu w sprawach związanych z jego organizacją, przy wykorzystaniu podanych
przeze mnie danych. Moja zgoda ważna jest teraz i w przyszłości pod warunkiem braku zmiany celu
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania usunięcia
danych, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wycofania zgody.
Wyrażam zgodę na ogłoszenie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję
opiekę prawną z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły) na stronie
internetowej oraz mediach społecznościowych platformy Lingos.
Wyrażam zgodę na przesłanie wyników konkursu mojego dziecka/dziecka, nad którym sprawuję
opiekę prawną z użyciem jego danych osobowych (imienia i nazwiska) e-mailem do szkół uczestników
oraz ich nauczycieli.
Jestem świadoma/y, że:
- administratorem danych jest Lingos ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa oraz Wydawnictwo Edgard
Języki Obce ul. Belgijska 11, 02-511 Warszawa,
- w celu organizacji konkursu wiedzy ,,Zostań Mistrzem Słówek” platforma Lingos oraz Wydawnictwo
Edgard Języki Obce pozyskują dane osobowe w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu,
- dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania oraz archiwizacji
danych, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, nie będą one podlegały
dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie będą również w oparciu o nie
podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,
- przysługują mi jako rodzicowi/opiekunowi prawnemu na podstawie przepisów, w szczególności
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, prawa, w tym dostępu do danych , mojego
dziecka/dziecka, nad którym sprawuję opiekę prawną ich sprostowania, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych z bazy Lingos, a także
prawa do przenoszenia danych lub odwołania zgody w dowolnym momencie, przy czym, jej odwołanie
nie będzie miało wpływu na legalność działań podjętych w okresie obowiązywania zgody; skorzystanie
z tego prawa uniemożliwi udział dziecka w konkursie,
- dane nie będą udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych, zgodnie z
oświadczeniem zgody oraz na mocy przepisów prawa lub takich, z którymi Administrator zawrze
umowy o współpracy, m.in. biorących udział w organizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na udział w konkursie ,,Zostań Mistrzem Słówek” mojego dziecka (imię i nazwisko)
…………………………………………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
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