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REGULAMIN KONKURSU: ‘WRITING’ 
 
I. ORGANIZATOR : 
               Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English 

PL 214 City College 
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 33 

tel. 483632209/10     e-mail: sekretariat@citycollege.com.pl 
                                                                        m.kukla_dada@citycollege.com.pl 

 
II. UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY 

 
III. UCZESTNICY 

 Konkurs jest skierowany do wszystkich zainteresowanych zdawaniem 
egzaminów Cambridge, a przede wszystkim do Kandydatów 
zarejestrowanych na egzaminy Cambridge  w sesji letniej 2020r w radomskim 
Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English PL 214 City 
College 

 Konkurs będzie oceniany na czterech poziomach zaawansowania: 
A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced 

 
IV. TREŚĆ KONKURSU 

 Udział w konkursie polega na napisaniu pracy pisemnej, której motywem 
przewodnim jest: pandemia. Należy wybrać jeden temat z następujących: 

 

1) Remote learning versus traditional learning 

2) How should the school change after pandemic? 

3) Positive impact of the pandemics for you 

4) How has the virus disrupted your daily life? 

 

 Forma pracy pisemnej jest dowolna spośród następujących: 

opowiadanie, artykuł, list, rozprawka 

 Długość pracy –  od 100 do 150 słów, rozmiar czcionki – 12, format: dokument 
do edycji (nie pdf) 
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 Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace napisane samodzielnie, bez 
pomocy osób trzecich  i  Internetu.  

 

V. ZASADY KONKURSU  
Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych, takich jak, imię i nazwisko, nr tel. oraz e-mail na potrzeby konkursu. 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Egzaminacyjne PL 214 City 
College. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. 
Uczestnik udziela zgody, przesyłając maila z tekstem na konkurs. 
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 
 
wysłanie  maila o tytule: WRITING+IMIĘ I NAZWISKO  
na adres: m.kukla_dada@citycollege.com.pl, w terminie do 12.06.2020,  
który będzie zawierał następującą treść: 
 
1)Dane uczestnika 
Imię i nazwisko: … 
Telefon: … 
Email: … 
Kategoria: … (np. A2 Key) 
Jeśli uczestnik przystępuje do egzaminu w sesji letniej to podaje: nazwę i datę 
egzaminu: … (np. B2 First 20.06.20) 
2. Wybrany temat : „…” i forma: … (np. opowiadanie) 
3. Treść pracy pisemnej 
. 
. 
. 
 
 

 Każdy uczestnik otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 

 

VI.  WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 
 W konkursie zostanie wyłoniony laureat w każdej z czterech kategorii: 

 

 A2 Key 

 B1 Preliminary 

 B2 First 

 C1 Advanced 

 
 Nagrodą w konkursie będzie lekcja online  z  wieloletnim ekspertem danego 

egzaminu Cambridge z Centrum Egzaminacyjnego PL 214  

 Lekcja będzie powtórzeniem najważniejszych zagadnień egzaminacyjnych  

oraz części ustnej egzaminu 
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 Jeśli uczestnik zgłosi pracę na poziomie B2 First i wygra, to otrzyma lekcję na 

tym samym poziomie – B2 First. 

 

VII.TERMINARZ 
 

12.06.20 – piątek  do godz. 00.00 – zgłoszenia do Konkursu 

14.06.20 – ogłoszenie wyników na FB City College 

15.06.20 – 18.06.20 – lekcje z ekspertem (data i godz. do ustalenia) 

 
VIII.KONTAKT 

 
W przypadku pytań  prosimy o kontakt z organizatorem Konkursu: 
Centre Exams Manager: Maria Kukla-Dąda 
tel. 512 089 030 

e-mail: m.kukla_dada@citycollege.com.pl 
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