REGULAMIN
I Olimpiady Języka Angielskiego
z Elementami Technicznymi
LangTech2019
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Al.
Politechniki 12, kod pocztowy: 90-924, zwane dalej „CJPŁ” oraz
„Organizatorem” jest Organizatorem I Olimpiady Języka Angielskiego z
Elementami Języka Technicznego LangTech zwanej dalej „Olimpiadą”.
2. Organizator powołuje:
a. Komitet Organizacyjny Olimpiady reprezentowany przez wykładowców i
lektorów języka angielskiego CJPŁ, któremu podlegają kwestie
organizacyjne oraz ocena testów kwalifikacyjnych w składzie:
koordynator – mgr Robert Pawłowski
oraz pozostali organizatorzy:
dr Magdalena Nowacka,
mgr Magdalena Gałaj,
mgr Magdalena Jarniewicz.
b. Komisję Oceniającą, której podlegają weryfikacja wyników I etapu, ocena
testów w II etapie oraz przyznawanie nagród w składzie: wykładowcy i
lektorzy CJPŁ oraz przedstawiciele zaproszonych gości i sponsorów.
3. Celem Olimpiady LangTech jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie aktywności
poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:
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➢ budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowań językiem angielskim;
➢ rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy z zakresu języka
technicznego;
➢ stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w
rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy
z młodzieżą;
➢ stworzenie uczniom możliwości odnoszenia sukcesów na poziomie lokalnym
i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnym
etapie Olimpiady;
➢ prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych;
➢ lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia w
szkołach wyższych;
➢ rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami
szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży
uzdolnionej;
➢ doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z młodzieżą uzdolnioną.
4. Partnerami oraz sponsorami Olimpiady są przedsiębiorstwa, wydawnictwa
oraz instytucje, które wspierają działania Organizatora. Organizator
zobowiązuje się umieścić ich logo w materiałach promocyjnych Olimpiady,
na stronie internetowej Olimpiady, na profilu Facebook CJPŁ oraz na
tablicach reklamowych w sali konferencyjnej podczas finału Olimpiady.
Aktualna lista partnerów oraz sponsorów jest dostępna na stronie
internetowej Olimpiady.
5. Patronat honorowy Olimpiady obejmują:
a. J.M. Rektor Politechniki Łódzkiej

§2
UCZESTNICY
1. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
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ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz uczniowie
ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych.

2. Postanowienia szczegółowe dotyczące uczestnictwa:
a. W Olimpiadzie mogą brać uczestnicy poprzednich Olimpiad Języka
Angielskiego, za wyjątkiem laureatów z miejsc od 1 do 5 (z poprzednich
edycji Olimpiady).
b. W Olimpiadzie mogą brać uczniowie obcokrajowcy, za wyjątkiem uczniów
pochodzących z krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym.
Za weryfikację uczniów zgłaszających się do I etapu odpowiadają
nauczyciele – koordynatorzy ich szkół macierzystych.

§3
ORGANIZACJA I TERMINARZ OLIMPIADY LANGTECH
1. Olimpiada przebiega dwuetapowo: I etap – wewnątrzszkolny; II etap finałowy - w siedzibie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
2. Uczestnicy Olimpiady przygotowują się samodzielnie do eliminacji wszystkich
etapów korzystając z opieki szkoły i pomocy nauczyciela w ukierunkowaniu
pracy.
3. Ilość uczestników I etapu jest nieograniczona i swój akces do udziału w
Olimpiadzie może zgłosić każdy uczeń.
4. Olimpiada (I etap) polega na rozwiązaniu przez ucznia testu leksykalnogramatycznego, który jest następnie sprawdzany przez nauczyciela w/g
klucza.
5. Po otrzymaniu wyników, Komitet Organizacyjny Olimpiady ustala listę
uczestników dopuszczonych do II etapu olimpiady. Następnie szkoły zostają
poinformowane mailowo o dokładnym miejscu i czasie II etapu. (wraz z
agendą)
6. Etap I – eliminacje wewnątrzszkolne – 15 października 2019r. godz. 09:0010:30
7. Etap II – finał Olimpiady w siedzibie CJ PŁ - 9 listopada 2019r. rozpoczęcie
godz. 10:00
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8. Szkoły zostają powiadomione o
Olimpiadzie drogą pocztową i za
pośrednictwem e-maila.
9. Do dnia 30 czerwca 2019r. nauczyciele dokonują zgłoszenia szkoły
wypełniając formularz zgłoszenia dostępny na stronie Olimpiady
www.cj.p.lodz.pl/langtech
10. Zgłoszenie zawiera:
a. pełną nazwę i adres szkoły wraz z numerem telefonu;
b. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie
eliminacji wewnątrzszkolnych (etap I);
c. numer telefonu oraz adres e-mail na jaki można kontaktować się z
nauczycielem prowadzącym eliminacje szkolne;
d. ilość uczniów, którzy zadeklarowali udział w Olimpiadzie LangTech
11. Do 11 października 2019r. Komitet Organizacyjny Olimpiady LangTech
prześle pocztą na adres szkoły arkusz I etapu Olimpiady w ilości 10 sztuk. W
przypadku większej ilości uczestników I etapu, szkoły powielają arkusz we
własnym zakresie.
12. Dnia 15 października 2019r. o godz. 9.00 uczniowie przystępują do I etapu
Olimpiady (testu leksykalno-gramatycznego) w siedzibie macierzystej
placówki. Na rozwiązanie testu należy przeznaczyć 90 min (bez przerwy).
13. Klucz odpowiedzi do I etapu zostanie opublikowany na stronie internetowej
Olimpiady LangTech w dn. 15 października 2019r. o godz. 12:00. Nauczyciele,
po sprawdzeniu arkusza, do dnia 18 października 2019r. (piątek) wypełniają
na stronie Olimpiady protokół I etapu. (https://www.cj.p.lodz.pl/langtech2019/na-biezaco/protokol-i-etapu).
14. Do dnia 25 października 2019r. szkoły zostaną poinformowane drogą
mailową, którzy z uczestników I etapu Olimpiady LangTech zostali
zakwalifikowani do etapu finałowego.
15. Dnia 9 listopada 2019r.o godz. 10:00 odbędzie się II etap Olimpiady
LangTech w siedzibie Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawa autorskie do testów, w związku z tym
wyklucza się możliwość ich kopiowania do celów komercyjnych. Testy mogą być
powielane tylko i wyłącznie w celu wykorzystania ich w etapie
wewnątrzszkolnym.

4

Szczegółowy harmonogram II etapu Olimpiady zostanie wysłany do szkół wraz z
listą osób zakwalifikowanych do II finału.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej laureatów jednakowej liczby
punktów w finałowym etapie, kolejność laureatów jest ustalana na podstawie
liczby punktów uzyskanych przez uczniów za zadanie/-ania sprawdzające
słownictwo techniczne.

§4
ZAKRES MATERIAŁU OLIMPIADY LANGTECH
1. I etap Olimpiady będzie opierał się na treściach programowych języka
angielskiego realizowanych w szkole średniej w zakresie rozszerzonym.
2. II etap Olimpiady zostanie rozbudowany o część techniczną, opartą na
załączonej bibliografii (zamieszczonej na stronie internetowej Olimpiady). W
roku szkolnym 2019/2020 II etap Olimpiady zostanie rozszerzony o materiał z
zakresu wymiarowania.

§5
ZWYCIĘZCY OLIMPIADY LANGTECH
1. Laureatami Olimpiady są osoby, które uzyskają największą liczbę punktów
podczas II etapu konkursu.
2. Laureaci Olimpiady zostają wyłonieni przez Komisję Oceniającą.
3. Wszyscy Laureaci Olimpiady otrzymają dyplomy.
4. I Olimpiada Języka Angielskiego LangTech liczy 10 laureatów.
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§6
NAGRODY
Komitet organizacyjny Olimpiady LangTech ustala następujące nagrody i
wyróżnienia:
a/ nagroda główna (rzeczowa) – za zajęcie I miejsca;

b/ nagrody rzeczowe za zajęcie 2 i 3 miejsca;
c/ wyróżnienia dla finalistów (miejsca 4-10);
e/ dyplomy laureata dla wszystkich finalistów (miejsca 1-10);
f/ dyplomy dla nauczycieli- opiekunów wszystkich Laureatów.

Wszyscy uczestnicy II etapu Olimpiady proszeni są o przygotowanie danych
dotyczących pokwitowania odbioru nagród (formularz do pobrania ze strony CJ
PŁ), uzupełnienie i wydrukowanie formularza oraz dostarczenie go na finał
Olimpiady. Dokumenty te będą niezbędne do odbioru nagród.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie oraz kwestiach spornych
decyzje podejmuje Dyrekcja CJ PŁ.
3. Do udziału w Olimpiadzie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Organizator
może także przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.
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§8
DANE OSOBOWE
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi,

przy ul. Żeromskiego 116; dane będą przetwarzane przez Organizatora.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez

Rektora inspektorem ochrony danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20
39
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub

f RODO.
4. Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Państwa.
5. Dane będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia Olimpiady Języka Angielskiego

dla uczniów szkół średnich LangTech.
6. Prawnie uzasadnionym interesem Organizatora jest działalność marketingowa. Dane będą

przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia
Olimpiady Języka Angielskiego dla uczniów szkół średnich LangTech. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia konkursu.
12.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania.

Łódź, dn. 22.04.2019 r.
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