REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY
O AMERYCE ŁACIŃSKIEJ
W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE
(EDYCJA III, ROK SZKOLNY 2015/16)

REGULAMIN

1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ameryce Łacińskiej,
zwanego dalej „Konkursem” jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii
Sempołowskiej w Lublinie (ul. Szkolna 4 20–124 Lublin). Konkursowi
patronują Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camões'a w Lublinie,
PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce
oraz szkoła języka hiszpańskiego „Villablanca” w Lublinie.
2. Fundatorami nagród są: Rada Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie oraz sponsorzy.
3. Za przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu odpowiadają Rafał Zarębski
(nauczyciel języka hiszpańskiego i francuskiego), Magdalena Żak–Szczypek
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(nauczyciel geografii), Katarzyna Zarębska–Grodzicka (nauczyciel języka
hiszpańskiego) .
4. Językiem Konkursu jest język polski (nie jest konieczna znajomość języka
obcego).
5. Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej geografii
i kultur krajów Ameryki Łacińskiej. W bieżącym roku tematyka konkursu
obejmie trzy obszary: Peru, Brazylię oraz Martynikę. Jest to też okazja do
popularyzacji nauki języków romańskich: hiszpańskiego, portugalskiego
i francuskiego.
Konkurs ma również za zadanie rozwijanie zainteresowań uczniów oraz
zachęcenie ich do samodzielnej pracy, a także sięganie po różnorodne media
i źródła informacji.
6. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie gimnazjum lub liceum, zgłoszeni
w odpowiednim terminie przez swoją szkołę. W ramach Konkursu
gimnazjaliści i licealiści piszą osobne testy o zróżnicowanym poziomie
trudności we własnych kategoriach.
7. Zgłaszanie kandydatur odbywa się drogą mailową na adres:
kasiazg@poczta.onet.pl do dnia 8 kwietnia 2016 r.
8. Każda szkoła może wystawić trzech uczestników (w przypadku zespołów
szkół: trzech uczestników z gimnazjum i trzech z liceum).
9. Laureaci Konkursu z 2015 r. (zdobywcy I, II, III miejsca) nie mogą
uczestniczyć w tegorocznej edycji (z wyjątkiem sytuacji, gdy brali udział
w konkursie jako gimnazjaliści, a chcą startować w kategorii liceum).
10. E-maile należy opatrzyć tytułem: Konkurs Wiedzy o Ameryce Łacińskiej.
Treść zgłoszenia powinna zawierać: imię, nazwisko i e-mail uczestnika, nazwę
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i adres szkoły, a także imię, nazwisko oraz e-mail i telefon Opiekuna
przygotowującego ucznia do Konkursu.
11. W dniu konkursu uczestnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorom zgodę
na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację wizerunku na
stronie internetowej IV Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz stronach
patronów Konkursu (wzory dostępne w załączniku).
12. Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2016 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4. Godzina konkursu
zostanie podana najpóźniej tydzień przed imprezą na stronie www.4lo.lublin.pl
13. Pytania konkursowe obejmować będą wiedzę dotyczącą trzech obszarów
Ameryki Łacińskiej: hiszpańskojęzycznego Peru, portugalskojęzycznej Brazylii
i francuskojęzycznej Martyniki. W ramach przygotowań do Konkursu,
uczniowie,

pod

kierunkiem

Opiekuna,

powinni

opanować

wiedzę

w następującym zakresie:
a) Geografia wyżej wymienionych obszarów
 położenie (w stosunku do krajów sąsiednich oraz mórz/oceanów)
 ukształtowanie terenu
 ważniejsze rzeki
 klimat
 ważniejsze miasta
 ludność
 języki
b) Kultura wyżej wymienionych krajów
 kuchnia
 muzyka i taniec
 najważniejsze atrakcje turystyczne (przyroda, kultura, zabytki) ze
szczególnym uwzględnieniem

obiektów znajdujących się na Liście

Światowego Dziedzictwa UNESCO.
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14. Konkurs będzie miał formę testu, niektóre pytania będą miały charakter
otwarty.
15. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu Konkursu po przeanalizowaniu rezultatów
przez Jury. W czasie obrad Jury uczestnicy będą mogli wziąć udział
w prezentacjach na temat Ameryki Łacińskiej.
16. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników identycznego
rezultatu punktowego, o przyznaniu nagrody zadecyduje poziom wiedzy
zaprezentowany w odpowiedziach na pytania otwarte. W takiej sytuacji
porównywany będzie stopień rozwinięcia odpowiedzi.
17. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora, po decyzji Jury za kolejno:
pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach Gimnazjum i Liceum.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania niniejszego regulaminu
w uzasadnionych przypadkach. O takiej zmianie uczestnicy zostaną
powiadomieni drogą mailową.
19. Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
20. Decyzja Jurorów w sprawie wyników i nagród jest ostateczna i nie podlega
zmianie.
21. Nie

przewiduje

się

dodatkowego

postępowania

konkursowego

dla

uczestników, którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie
przystąpią do konkursu. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych
regulaminem podejmować będzie przewodniczący komisji konkursowej.
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