
ZAPROSZENIE 
Międzynarodowe wydawnictwo Pearson 

i renomowana szkoła językowa BEST Centrum Języków Obcych 
zapraszają na XIV edycję Olimpiady BEST 

dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej i gimnazjum.

Olimpiada BEST to popularna impreza językowo-kulturowa z 14-letnią tradycją, adresowana do uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i liceów z Tychów, Bierunia, Pszczyny, Czechowic-Dziedzic, Bielska-Białej oraz  pozostałych szkół z  województwa
śląskiego zainteresowanych wzięciem udziału w Olimpiadzie.  Olimpiada obejmuje zagadnienia z języka angielskiego i  kultury
krajów anglojęzycznych dostosowane do poziomu wiekowego uczestników. 

Pearson to renomowane międzynarodowe wydawnictwo z siedzibą w Londynie z długoletnim doświadczeniem i  tradycją.
Specjalizuje się w materiałach dydaktycznych, słownikach i podręcznikach do nauki języka angielskiego jako obcego i języków
obcych.  W Polsce reprezentowane jest od ponad 25 lat przez Pearson Central Europe z siedzibą w Warszawie.

BEST Centrum Języków Obcych to profesjonalna szkoła językowa z siedzibą w Tychach, z ponad 20-letnim doświadczeniem
i renomą  na  rynku  szkół  języków  obcych  w  województwie  śląskim,  potwierdzoną  Akredytacją  Kuratorium  Oświaty  oraz
międzynarodową akredytacją  ELCL QL.  Posiada 5  oddziałów oraz  działa  pod patronatem renomowanych międzynarodowych
wydawnictw: Pearson i Hueber. 1 z 10 najlepszych szkół w Polsce w rankingu Book of Lists renomowanego wydawnictwa Warsaw
Business Journal. 

1 ETAP – ELIMINACJE – TEST JĘZYKOWY
Podczas  pierwszego  etapu  Olimpiady,  którym  są  Eliminacje,  uczniowie  rozwiązują  Test  Językowy  wydawnictwa  Pearson

Longman.  Eliminacje odbędą się na terenie placówek BEST CJO. Daty i godziny Eliminacji podane są  w Regulaminie XIV Olimpiady
Językowej BEST. 

2 ETAP – FINAŁ – QUIZ JĘZYKOWO-KULTUROWY 
Komisja BEST CJO wybierze do 12 fnalistów w zależności od uzyskanych wyników do udziału w drugim etapie, jakim jest Finał

Olimpiady  o charakterze  kulturowo-językowym.  Zaproszone  zostaną  osoby  z  największą  ilością  punktów,  uzyskanych  podczas
pierwszego etapu, Eliminacji. Uczniowie biorący udział w Finale Olimpiady potwierdzają swoje uczestnictwo poprzez koordynatora
swojej szkoły do dnia  20.04.2018  e-mailowo na adres olimpiada@bestcentrum.pl.  Finał odbędzie się w BEST CJO w Tychach w
dniu 25.04.2018 (środa) o godzinie 11:00-12:30.

DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY 

I miejsce – semestralny kurs językowy dla dzieci w BEST CJO w roku szkolnym 2018/2019, dyplom za zajęcie I miejsca oraz torbę z
gadżetami BEST CJO, słodyczami i prezentami od partnerów Olimpiady o łącznej wartości ok 750 zł.

II miejsce – Nagroda za II miejsce to Tablet Lenovo TAB2 A7-10F 8GB WiFi And4.4 oraz torba z gadżetami BEST CJO o łącznej
wartości ok 400zł.

Pozostałe dzieci otrzymują nagrodę za III miejsce w postaci torby z gadżetami BEST CJO (w tym m.in. powerbank, koszulkę,
kubek), książką językową od wydawnictwa Pearson a także dyplom o łącznej wartości ok 100zł.

ZAPRASZAMY
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