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Regulamin konkursu
‘Check Your English with Cambridge English’
• Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Konkursu ‘Check Your
English with Cambridge English’.
• Celem Konkursu jest podnoszenie świadomości uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie treści i struktury zadań egzaminacyjnych
z języka angielskiego oraz promocja międzynarodowych certyfikatów
Cambridge English.
• Organizatorem Konkursu jest Centrum Egzaminacyjne Cambridge
English PL092 w Opolu mieszczące się przy ulicy Ozimskiej 48.
• Patronem Konkursu jest Wydział Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Opolskiego mieszczący się przy Placu Kopernika 11.
• Konkurs rozpoczyna się 1 września 2016 i trwa do 15 stycznia 2017.
• Uczestnicy Konkursu nie wnoszą żadnych opłat.
• Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Opola i
województwa opolskiego.
• Nauczyciel zgłaszający szkołę do Konkursu zobowiązany jest do
zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
• Zgłoszenie do Konkursu wiąże się z akceptacją wszystkich punktów
Regulaminu.
• Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie przez
nauczyciela formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie
Centrum www.cambridge.opole.pl w zakładce Check Your English
with Cambridge English do 30 września 2016.
• Organizator zobowiązany jest dostarczyć nauczycielom testy do eliminacji
wewnątrzszkolnych (I etap konkursu) drogą mailową do 3 października
2016.
• Nauczyciele przeprowadzają I etap konkursu wśród chętnych uczniów w
szkole i wyłaniają jednego zwycięzcę na poziomie B2 oraz jednego na
poziomie C1. Przekazują nazwiska zwycięzców drogą mailową na adres
agnieszka.luczkiewicz@cambridge.opole.pl do 20 października
2016.
• Wszyscy nauczyciele uczniów zakwalifikowanych do II etapu Konkursu
otrzymają od Organizatora potwierdzenie oraz informacje dotyczące II
etapu Konkursu do 30 października 2016.
• II etap Konkursu odbędzie się w terminie 14-18 listopada 2016 i
przeprowadzony zostanie przez Centrum Egzaminacyjne PL092 w
wyznaczonym wcześniej miejscu.
• W przypadku okoliczności od Organizatora niezależnych zastrzega się
prawo do zmiany terminu przeprowadzenia II etapu Konkursu.
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• II etap Konkursu będzie miał formę próbnego egzaminu Cambridge
English: First i Cambridge English: Advanced. Przeprowadzony zostanie z
wykorzystaniem autentycznych testów Cambridge English.
• Testy uczestników II etapu zostaną wysłane do Cambridge i tam
sprawdzone przez specjalistów egzaminatorów.
• Każdy nauczyciel zostanie poinformowany o wynikach swoich uczniów nie
wcześniej niż na początku stycznia 2017 roku i wtedy też nastąpi
wręczenie nagród laureatom konkursu i ich nauczycielom.
• Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki na dwóch różnych poziomach
B2 i C1 otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – imienny voucher* w kwocie 620 złotych na egzamin
Cambridge English: First do wykorzystania do końca 2017 roku, pendrive i
kubek podróżny Cambridge English,
I nagroda – imiennyvoucher* w kwocie 640 złotych na egzamin
Cambridge English: Advanced do wykorzystania do końca 2017 roku,
pendrive i kubek podróżny Cambridge English,
II nagroda – imienny voucher* z 50% zniżką na egzamin Cambridge
English: First do wykorzystania do końca 2017 roku, pendrive i kubek
podróżny Cambridge English, książki wydawnictwa Cambridge University
Press,
II nagroda – imienny voucher* z 50% zniżką na egzamin Cambridge
English: Advanced do wykorzystania do końca 2017 roku, pendrive i
kubek podróżny Cambridge English, książki wydawnictwa Cambridge
University Press,
III nagroda – imienny voucher* z 30% zniżką na egzamin Cambridge
English: First do wykorzystania do końca 2017 roku, pendrive i kubek
Cambridge English, książki i słowniki wydawnictwa Cambridge University
Press,
III nagroda – imienny voucher* z 30% zniżką na egzamin Cambridge
English: Advanced dowykorzystania do końca 2017 roku, pendrive i
kubek Cambridge English, książki wydawnictwa Cambridge University
Press.
• Wszyscy uczestnicy otrzymają ołówki oraz notatniki Cambridge English.
• Każdy nauczyciel otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w
Konkursie.
• Nauczyciele laureatów otrzymają nagrody w postaci książek.
*bez możliwości przekazania go osobom trzecim
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