
REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO 
“1000 WORD CHALLENGE” 

organizowanego przez English Splash

§1 Organizator 

Organizatorem konkursu jest: 
ENGLISH SPLASH Marta Szymczak 
ul. Traugutta 1a, 05-870 Błonie

§2 Przygotowanie

Przygotowanie do konkursu trwa 60 dni. 

Niezbędne  materiały,  czyli  zestawy  1000  słów  dla  każdej  z  dwóch  kategorii
wiekowych, zostaną udostępnione na platformie QUIZLET  19 marca 2018 r. oraz
przesłane mailem w postaci plików pdf w odpowiedzi na wiadomość zgłoszeniową.

§3 Zgłoszenie udziału

Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy od 6.03.2018 r. do 12.05.2018 r. za
pośrednictwem strony internetowej www.englishsplash.pl/1000challenge

§4 Termin i miejsce finału konkursu

Finał konkursu odbędzie się  19 maja 2018 r. o godzinie 9:00 w Szkole AZYMUT 
w Pruszkowie ul.Staszica 1. 

Organizator  zastrzega  prawo  zmiany  miejsca  konkursu,  uzależniając  decyzję  od
liczby zgłoszonych uczestników.

§5 Zasady konkursu

1. W konkursie biorą udział uczestnicy w dwóch kategoriach wiekowych: 
- KATEGORIA 1 - IV-V klasy szkół podstawowych
- KATEGORIA 2 - VI-VII klasy szkół podstawowych i II klasy gimnazjum

2. Zadaniem uczestników jest przetłumaczenie 1000 słów z języka polskiego na 
język angielski

● konkurs ma formę testu pisemnego
● słowa angielskie należy napisać DRUKOWANYMI LITERAMI
● niejasności, niewyraźnie napisane słowa są uznawane za błąd
● na napisanie każdego słowa przypada 10 sekund
● konkurs trwa 3,5 godziny; 60 min test - 15 min przerwa - 60 min test - 15 min

przerwa - 60 min test

http://www.englishsplash.pl/1000challenge


● uczestnik otrzyma:
1 punkt za właściwe i poprawnie napisane słowo; 
0 punktów za błędną lub niepoprawnie zapisaną odpowiedź;
1000 punktów maksymalna liczba punktów w konkursie.

3. W  trakcie  konkursu  obowiązuje  całkowity  zakaz  korzystania  z  urządzeń
elektronicznych.  Uczestnicy  będą  poproszeni  o  pozostawienie  sprzętu  
w odpowiednio przygotowanym i zabezpieczonym miejscu.

4. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie.
Jakakolwiek  próba  kontaktu  między  uczestnikami,  spoglądanie  na  inną  pracę,
bądź każde zachowanie budzące podejrzenia co do intencji uczestnika, skutkuje
natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika. Uzyskuje on wówczas 0 punktów za
całość pracy.

§6 Uczestnicy

● uczniowie IV, V, VI i VII klas szkół podstawowych
● uczniowie II klasy gimazjum

§7 Kategorie wiekowe

● I kategoria klasy IV i V szkoły podstawowej
● II kategoria klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz klasa II gimnazjum

§8 Zwycięzcy i etapy konkursu.

Zwycięża osoba z największą liczbą punktów w swojej kategorii.

W  przypadku  uzyskania  tej  samej  liczby  punktów  przez  kilku  uczestników,
Organizator przewiduje dogrywkę. 
Termin dogrywki zostanie ustalony i podany do wiadomości zainteresowanym  
w dniu ogłoszenia wyników.

§9 Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 28 maja 2018 r. na stronie internetowej 
www.englishsplash.pl/1000challenge oraz przesłane do szkół.

Laureaci  zostaną  poinformowani  przez  Organizatora  o  wygranej  za
pośrednictwem wiadomości e-mail.

http://www.englishsplash.pl/1000challenge


§10 Nagrody

I miejsce w każdej kategorii
Voucher  JUNIOR  STARTER  Open w  FlySpot  Aerotunel  sp.  z  o.o.  SK
Wspólna Droga 1 05-850 Mory Polska 

1. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.
2.  Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  przeznaczenia  nieodebranych  

nagród na inne cele Organizatora.
3. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

§11  Przypisy końcowe

1.  Organizator  oświadcza,  że  Konkurs  nie  jest  grą  losową,  loterią  fantową,  
zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, 
ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i 
zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

2.  Organizator  oświadcza,  że  dane  osobowe  zbierane  i  przetwarzane  przez  
Organizatora  jako  administratora  danych  osobowych  będą  wykorzystywane  
wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 
101, poz. 926, z późn. zm.).

3. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z 
późn. zm.).

Regulamin wchodzi w życie 6 marca 2018 r.

Polityka  prywatności Organizator  oświadcza,  że  dane  osobowe  zbierane  
i  przetwarzane  przez  Organizatora  jako  administratora  danych  osobowych  będą
wykorzystywane  wyłącznie  w  ramach  i  na  potrzeby  przeprowadzenia  Konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 


