
 

 

 
 

XIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO  
ALBION  

REGULAMIN DLA KLAS 7-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z województwa mazowieckiego.  

Konkurs Albion jest bezpłatny. 

Terminy i miejsce przeprowadzenia konkursu: 
I. Etap – odbędzie się we własnych szkołach w dn. 02.03.2023 (czw), rozpoczęcie między godz. 10:00 a 10:30  

II. Półfinał – odbędzie się dla wszystkich w Szkole nr 2 w Ząbkach w dn. 31.03.2023 (pt) o godz. 15:00  

III. Finał – odbędzie się dla wszystkich w dn. 27.04.2023 (czw) od 9:00 na Zoom 

 

Uroczyste rozdanie nagród dla wszystkich – 12.05. 2023 (pt) godz. 13 w Starostwie Powiatowym w 

Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 

 

Nauczyciele przesyłają mailem listę uczestników konkursu w dniu 02.03.2023 na adres 
konkursalbion@gmail.com. Sprawdzone prace z I etapu do dnia 14 marca 2023 pocztą listem poleconym lub 
osobiście pod adres 05-091 Ząbki, ul. Moniuszki 22 oraz dodatkowo mailem wyniki. Po tym terminie prace nie 
będą przyjęte. 

 

Wyniki z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu: 
http://www.konkursalbion.pl/  w następujących terminach: 

 

I etap – 20 marca 2023, II etap – 17 kwietnia 2023, III etap – w dniu finału. 

 

Do półfinału przechodzi 40 uczniów, którzy w I etapie uzyskają najlepsze wyniki. Do finału kwalifikuje się 20 
osób, które jednocześnie uzyskują tytuł finalisty konkursu. Pierwsze 5 osób uzyskuje tytuł laureata.  

Nagrody: 

I miejsce Egzamin Cambridge (wartość nagrody około 650 zł) 

II miejsce: Słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody około 150 zł) 

III miejsce: Słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody około 150 zł) 

IV miejsce: Słuchawki bezprzewodowe i (wartość nagrody około 150 zł) 

V miejsce: Słuchawki bezprzewodowe (wartość nagrody około 150 zł) 

Pozostałych 15 finalistów otrzyma dyplom oraz nagrodę książkową  
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Trzech nauczycieli, którzy przygotują na olimpiadę największą liczbę uczniów bon podarunkowy (wartość 
nagrody 150 zł) 

Etapy konkursu: 

I etap konkursu klasy 7, 8 – (poziom A2 – B1) to Use of English czyli część gramatyczna i słownictwo, potrwa 
45 minut . Do przygotowania polecamy książkę Vince, Intermediate Language Practice)  

II etap – poziom B2 będzie składał się z części: słuchanie, pisanie, czytanie i potrwa 75 minut.  
Do przygotowania polecamy książkę Vince, First Certificate Language Practice. 
 
III etap konkursu – poziom B2-C1 to egzamin ustny, do przygotowania krótki speech na jeden z podanych 
tematów po ogłoszeniu listy uczniów zakwalifikowanych do finału. 
Polecamy książkę Vince, Advanced Language Practice  
 
Wszystkie testy i prace wykorzystane w trakcie trwania konkursu są własnością organizatorów. Nie są 
udostępniane do wglądu po ich napisaniu osobom biorącym udział w konkursie.  
 
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: English 
Language Workshop, Ul. Moniuszki 22, 095-091 Ząbki, NIP 125- 008-35-13 
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu Albion jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna ucznia na 
jego udział w konkursie. Wzór zgody znajduje się w Załączniku nr 1 poniżej. 

 

ORGANIZATOR: 

Marta Michnowska 

PATRONAT / FUNDATORZY NAGRÓD: 

 

Starostwo Powiatu Wołomińskiego 

Współorganizator 
 

 
  



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Zgoda Rodzica/Prawnego Opiekuna ucznia na jego udział w konkursie Albion 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę by moje dziecko/podopieczny, uczeń/uczennica klasy ______ 

Szkoły Podstawowej _________________________ w _______________  

 

   Imię i nazwisko dziecka 

wzięło udział w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Albion w roku 

szkolnym 2022/2023. 

Tym samym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu (dostępny na 

stronie konkursalbion.pl) oraz wyrażam zgodę na publikowanie imienia, nazwiska, klasy, szkoły 

oraz osiągniętych wyników mego dziecka (podopiecznego) na stronie internetowej Konkursu, 

na każdym jego etapie. Publikujemy tylko nazwiska i wyniki osób, które przeszły do kolejnego 

etapu. 

Wyrażam też zgodę na publikowanie wizerunku mego dziecka/podopiecznego na stronie 

internetowej Konkursu z gali rozdania nagród. 

 

_______________________     ___________________________ 
Miejscowość, data       Czytelny podpis Rodzica/Prawnego Opiekuna 

 

 
 


