
“LinGo” podstawowe informacje o konkursie

Czym jest “LinGo”?

Celem konkursu “LinGo” jest sprawdzenie umiejętności językowych i kulturowych w
zakresie nauki języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych. Zakres zagadnień
obejmuje podstawę programową oraz zagadnienia podane przez organizatora konkursu
Centrum Językowe Go4progress z siedzibą przy ul. Lecha 5-7 w Toruniu. Konkurs
przeznaczony jest dla klas 1-3 szkół podstawowych.

Na czym polega konkurs?

Konkurs “LinGo” jest konkursem jednoetapowym, polega na rozwiązaniu testu składającego
się z zadań zamkniętych. Każda z grup wiekowych rozwiązuje test na innym poziomie
trudności. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut.

Warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w konkursie jest odpłatne i wynosi 16 zł za uczestnika. Opłaty należy
przelewać do dnia 17.03.2023 r. na konto Organizatora (nr konta dostępny jest w regulaminie
konkursu). Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu z języka angielskiego jest
zgłoszenie co najmniej 10 uczniów ze szkoły. W konkursie mogą brać udział szkoły
podstawowe oraz szkoły językowe. Uczestników zgłasza nauczyciel- koordynator konkursu w
swojej szkole. Do zgłoszenia niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszenia do pobrania
na stronie www.go4progress.pl/pobierz oraz odesłanie wypełnionego skanu pocztą
elektroniczną na adres biuro@go4progress.pl lub tradycyjną ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń.

Termin oraz zasady przeprowadzenia konkursu

Konkurs odbędzie się 19.04.2023 r. Koordynator konkursu w danej szkole zobowiązany jest
przeprowadzić konkurs 19.04.2023 r. między godziną 8.00-16.00. Zgłoszenia przyjmujemy
do 17.03.2023 r. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest do przesyłania
wypełnionych testów lub dostarczenia ich do siedziby Centrum Językowe Go4progress przy
ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń, do dnia 21.04.2023 r. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia
wyników konkursu do 31.05.2023 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
organizatora www.go4progress.pl oraz na fanpage’u www.facebook.com/konkurslingo.

Nagrody

Nagrody przyznawane są na podstawie osiągnięcia największej liczby punktów. W każdej
kategorii wiekowej organizator wyłoni laureatów:

1. miejsce I — dyplom i nagroda rzeczowa
2. miejsce II — dyplom i nagroda książkowa
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3. miejsce III — dyplom i słodka nagroda

Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa. Spośród uczestników, którzy
odpowiedzą poprawnie na ponad 50% pytań wylosowana zostanie nagroda specjalna.

Regulamin Konkursu Przedmiotowego “LinGo”

Organizator: Centrum Językowe Go4progress
ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń
NIP: 558-175-64-68

Główny Koordynator: Natalia Wiśniewska (+48 578135138)

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół językowych.

2. Prawo do udziału w konkursie ma uczeń uczęszczający do klasy 1-3 szkoły podstawowej.

3. Testy przygotowywane są na podstawie obowiązującego programu nauczania oraz
zagadnień podanych przez organizatora, do pobrania na stronie
www.go4progress.pl/pobierz.

4. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczestników ze
szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas).

5. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony www.go4progress.pl/pobierz, wypełnić i
wysłać na biuro@go4progress.pl lub ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń do 17.03.2023.

6. Zgłoszenia grupowe należy wysyłać w jednym pliku lub w jednej kopercie.

7. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu między godziną 8.00-16.00.
Konkretna godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu.

8. Czas trwania konkursu to 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne

9. Konkurs należy przeprowadzić w terminie 19.04.2023 r.

10. Organizator zobowiązuje się dostarczyć testy pocztą elektroniczną najpóźniej 1 dzień
przed konkursem. Koordynatorzy zobowiązani są do wydrukowania przesłanych testów dla
zgłoszonych uczestników.

11 .Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 17.03.2023, do godziny 16:00. Terminowa opłata
i zgłoszenie są warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w konkursie.
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12. Opłata wynosi 16 zł od uczestnika. Organizator nie refunduje opłaty, jeśli uczestnik
zrezygnuje lub nie pojawi się na konkursie.

13. Opłaty na konkurs należy dokonać na rachunek:
ING Bank Śląski 44 1050 1979 1000 0091 3153 1692 Monika Janus go4progress
W tytule przelewu należy umieścić nazwę szkoły, miasto i liczbę uczestników np. Szkoła
podstawowa nr 77, Toruń, 35.

14. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu składającego się z zadań
zamkniętych. Do każdego pytania jest jedna poprawa odpowiedź, za którą uczestnik
otrzymuje 1 pkt. Za złą odpowiedź otrzymuje 0 pkt.

15. Arkusz z zagadnieniami uczestnicy mogą traktować jak brudnopis. Każdą odpowiedź
uczestnik musi przepisać na kartę odpowiedzi.

16. Po ukończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.
Koordynator/Nauczyciel jest zobowiązany zamknąć tę kopertę przy świadkach, kiedy
wszystkie karty odpowiedzi znają się w środku.

17. Szkolny koordynator konkursu zobowiązany jest do przesłania w jednej kopercie
wypełnionych kart odpowiedzi lub dostarczenia ich do siedziby Centrum Językowego
Go4progress przy ul. Lecha 5-7, 87-100 Toruń, do dnia 21.04.2023 r.

18. Uczestnicy muszą podpisać się na karcie odpowiedzi DRUKOWANYMI i czytelnymi
literami. Koordynator/nauczyciel przeprowadzający konkurs jest zobowiązany do
sprawdzenia, czy uczestnicy to zrobili.

19. Organizator zobowiązuje się do ogłoszenia wyników konkursu do 31.05.2023 r. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora www.go4progress.pl oraz na fanpage’u
www.facebook.com/konkurslingo. Wyniki nie podlegają odwołaniu.

20. Jeśli regulamin zostanie złamany lub będzie podejrzenie niesamodzielnego
rozwiązywania konkursu przez uczestników, organizator ma prawo zdyskwalifikować szkołę
lub poszczególnych uczestników.

21. Nagrody przyznawane są na podstawie osiągnięcia największej liczby punktów. W każdej
kategorii wiekowej organizator wyłoni laureatów:

● miejsce I - dyplom i nagroda rzeczowa
● miejsce II - dyplom i nagroda książkowa
● miejsce III -  dyplom i słodka nagroda

22. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa. Spośród uczestników, którzy
odpowiedzą poprawnie na ponad 50% pytań wylosowana zostanie nagroda specjalna.
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23. Rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili wniesienia opłaty za
uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na
potrzeby realizacji konkursu.


