STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
W TARNOWIE
REGULAMIN
Testu próbnego egzaminu TOEIC Bridge
§ 1. Organizator
Organizatorem próbnego egzaminu TOEIC Bridge (zwanego dalej testem), który odbędzie się
10 marca 2017 r. jest Studium Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Tarnowie.
1. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom opieki podczas testu.
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§ 2. Uczestnicy
Uczestnikami testu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13+
wraz z opiekunem.
Uczestnicy biorą udział w teście indywidualnie.
Z jednej Szkoły może wziąć udział w teście dowolna liczba uczniów zgłoszonych za
pomocą karty zgłoszenia uczestnika.
Zgłoszenie do testu jest równoznaczne z:
a) akceptacją Regulaminu testu,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez
Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia testu zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883),
c) wyrażeniem zgody przez Szkołę / Uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku,
nazwy szkoły oraz imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody,
d) wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie swego wizerunku na zdjęciach
wykonanych w trakcie testu. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww.
zdjęciach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3. Zasady testu
Ideą przedsięwzięcia jest upowszechnienie wśród młodzieży szkolnej informacji
o certyfikowanych egzaminach językowych przeprowadzanych przez ETS Global. TOEIC
Bridge, który chcemy zaproponować Tarnowskiej młodzieży to obiektywne
i rzetelne narzędzie pozwalające mierzyć efekty dotychczasowej nauki i motywować
do dalszego rozwijania umiejętności.
1. Zgłoszenia uczestników przyjmujemy mailowo do 7 marca do godz. 15:00 na adres
sjo@pwsztar.edu.pl przy użyciu karty zgłoszenia uczestnika. Tytuł maila: TOEIC Bridge –
zgłoszenie uczestnika.
2. Każdy uczestnik, po weryfikacji zgłoszenia otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
w formie e-mail.
3. 10 marca 2017 r. uczestnicy z legitymacjami szkolnymi oraz opiekunami powinni się
zgłosić o godz. 12:45 do sali 120 budynek G, I piętro gdzie zostaną zarejestrowani .
4. Test rozpocznie się o godz. 13:00. Uczestnicy, którzy przybędą po tej godzinie nie zostaną
dopuszczeni do testu.
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W trakcie trwania testu uczestnicy nie mogą:
a) opuszczać sali
b) korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych
c) zakłócać przebiegu testu
W teście może wziąć udział nie więcej niż 30 uczestników. O zakwalifikowaniu się do
udziału w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
W przypadku naruszenia Regulaminu, złamania zasad fair play Organizatorzy mają prawo
do wykluczenia uczestnika z testu. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 4. Wyłanianie zwycięzców
1. Wyniki testu zostaną ogłoszone najpóźniej 15 marca 2017 r., dla pierwszej trójki
przewidziano dyplomy i drobne upominki.
2. Wygrywa uczestnik, który zdobędzie najwyższą łączną liczbę punktów.
§ 5. Nagrody
Upominki dla trzech najlepszych uczestników
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§ 6. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana
Regulaminu wejdzie w życie z chwilą jego publikacji na stronie internetowej PWSZ w
Tarnowie w zakładce Studium Języków Obcych
Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora: Studium Języków Obcych
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, budynek A pokój 328 oraz na
stronie Uczelni.

