REGULAMIN KONKURSU
ARCHIBALD KIDS

MERRY

CHRISTMAS

2016

1. Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu Merry Christmas 2016 (”Konkurs”) jest Szkoła Języka Angielskiego Archibald (”Organizator”)
z siedzibą w Warszawie 00-112, przy ul. Bagno 2.

2.

Konkurs jest organizowany w oparciu o niniejszy regulamin ("Regulamin").

3.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Archibald Kids – uczestnikiem Konkursu może być każdy słuchacz
kursu języka angielskiego dla dzieci prowadzonego przez Archibald Sp z o.o. pod marką Archibald Kids (oznaczonego
symbolem 16Z/AK) w roku szkolnym 2016/2017.

4.

Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Archibalda, Warszawa, ul. Bagno 2.

2. Zasady konkursu
5.

Celem konkursu jest pogłębianie znajomości języka angielskiego związanego z tematyką świąteczną, poszerzanie
wiedzy o obyczajach świątecznych w krajach anglojęzycznych (aspekt komunikacji międzykulturowej); pobudzanie
aktywności twórczej i rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci. Ozdoba może nawiązywać do tradycji świątecznych
innych krajów niż Polska.

6.

Uczestnicy Konkursu przygotowują ozdobę choinkową. Technika pracy jest dowolna. Ozdoby nie mogą być szklane
oraz wykonane z materiałów niebezpiecznych.

7.

Konkurs organizowany będzie oddzielnie dla następujących grup wiekowych:
a) grupa I – przedszkole - klasa 0
b) grupa II – uczniowie klas 1 - 3
c) grupa III – uczniowie klas 4 - 6

8.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, pomysłowość i oryginalność formy oraz estetyka wykonania.

9.

Termin przekazania gotowych prac konkursowych lektorowi na zajęciach upływa 9 grudnia 2016 r. Prace można też
przekazać bezpośrednio do biura Archibalda, ul. Bagno 2 w Warszawie. Informacje o wynikach Konkursu zostaną
ogłoszone 15 grudnia 2015 r.: w formie informacji mailowej do rodziców, informacji przekazanej przez lektora na
zajęciach oraz zamieszczone na stronie internetowej Archibalda.
10. W skład jury powołani będą przedstawiciele organizatora.
11. W każdej grupie wiekowej jury wyłoni zwycięzcę, ma również prawo do przyznania max 3 wyróżnień. Nagrodami w
Konkursie dla zwycięzców oraz wyróżnionych są gry i zabawy edukacyjne oraz książki. Nagrody w konkursie nie
podlegają wymianie na gotówkę ani na zniżki na kursy językowe. Pula nagród wynosi nie przekroczy 760 zł brutto.

3. Postanowienia dodatkowe
12. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie pracy przez Archibalda w sposób dowolny (m.in.
publikacja na stronie www, FB) z podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka, wieku oraz informacji, iż jest
ono uczestnikiem kursu Archibald Kids.
13. Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z Konkursem będą przyjmowane przez cały jego czas trwania
w biurze Szkoły Języka Angielskiego Archibald pod numerem telefonu: (22) 828 76 76.
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