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Do 

Dyrekcji Szkoły 

 

 

Niniejszym, mamy przyjemność zaprosić uczniów Państwa Szkoły do uczestnictwa  

w Konkursie Języka Angielskiego Prima Lang, którego grudniowa edycja odbędzie się 7 grudnia 

2017r. 

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Szkoleniowe IDEA Group, realizujące między innymi 

takie projekty, jak Rozwój Kompetencji Rodzicielskich dla kadry i opiekunów, Warsztaty 

Kompetencji Zawodowych dla młodzieży, Przedszkolak z Klasą ukierunkowany na rozwój językowy 

dzieci już od najmłodszych lat, czy też program Kobieta Przedsiębiorcza zorientowany na potrzeby 

młodych kobiet poszukujących najbardziej odpowiedniej dla siebie drogi zawodowej po zakończeniu 

edukacji. 

 

Celem Konkursu jest sprawdzenie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół 

podstawowych. Konkurs ma również na celu zachęcenie uczniów do rozszerzania i wzbogacania swojej 

wiedzy dotyczącej języka angielskiego. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w Naszym konkursie wzbudzi 

zamiłowanie uczniów do języka angielskiego. 

 

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Każdy nauczyciel, 

który będzie organizował lub współorganizował konkurs otrzyma od Organizatora zaświadczenie o 

przeprowadzeniu Konkursu. 

 

Znajomość języków obcych to dziś fundament dobrego wykształcenia. Jest ona weryfikowana 

na każdym etapie edukacji. W związku z tym, Centrum Szkoleniowe IDEA Group pragnie 

zaproponować Państwu atrakcyjny sposób sprawdzenia możliwości językowych uczniów Państwa 

szkoły poprzez ich udział w Konkursie Języka Angielskiego Prima Lang. 

 

Aby wziąć udział w Konkursie, należy zgłosić szkołę wysyłając zgłoszenie kandydatów emailem na 

adres bok@onair.edu.pl lub faksem pod numer 42 288 12 00. Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 

dnia 10 listopada 2017roku. 

 

Dalsze szczegóły dotyczące organizowanego przez nas Konkursu znajdą Państwo na naszej stronie 

internetowej www.ideagroup.edu.pl w zakładce Konkurs Prima Lang. 

 

Dla zainteresowanych szkół załączamy również regulamin, kartę zgłoszenia do konkursu oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu. 

 

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia 

Centrum Szkoleniowe IDEA Group 

http://www.ideagroup.edu.pl/
http://www.onair.edu.pl/
mailto:biuro@ideagroup.edu.pl
mailto:kidsworld@ideagroup.edu.pl
mailto:bok@onair.edu.pl
mailto:bok@onair.edu.pl
http://www.ideagroup.edu.pl/

