REGULAMIN

KONKURSU WIEDZY O FRANCJI
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU KUTNOWSKIEGO POD HASŁEM „ FRANCJA? ZNAM TO!” 2019
I. Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie
- nauczycielki języka francuskiego Grażyna Mojsiej i Justyna Łuczak
II. Patronat konkursu:
- Stowarzyszenie „Łódzkie bardziej francuskie”
- Prezydent Miasta Kutno
III. Cele konkursu:
- propagowanie wiadomości o Francji i krajach frankofońskich
- budzenie zainteresowania turystyką, historią i sztuką Francji
- popularyzowanie francuskiego stylu życia (kuchnia, film, specjalności francuskie, moda, sport, sztuka, ważne
wydarzenia kulturalne, sportowe i polityczne, symbole)

- odkrywanie młodych talentów
IV. Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (w tym klas gimnazjalnych) i szkół
ponadgimnazjalnych Kutna i powiatu kutnowskiego.
Uczniowie uczestniczą w konkursie w 2 kategoriach wiekowych:
1. klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne
2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

V. Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.
2. Eliminacje odbywać się będą w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
a) etap szkolny ma charakter pisemnego testu i zostanie przeprowadzony we wszystkich uczestniczących
szkołach jednocześnie, dnia 4 stycznia 2019 o godz. 9.00
b) test na etap szkolny, wraz z instrukcją jego przeprowadzenia, przekazuje organizator
c) etap powiatowy odbędzie się 25 stycznia 2019 o godz. 9.45 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama
Mickiewicza w Kutnie, ul. Troczewskiego 2 w formie pisemnego testu z zawartością pytań
zamkniętych i otwartych, także odsłuchów.
3. Zgłoszenia na konkurs prosimy przesyłać do dnia 20 grudnia 2018 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 7 w Kutnie, ul. Troczewskiego 2,
99-300 Kutno, z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Francji”
lub elektronicznie na adres gim1kutno@poczta.onet.pl, sp7kutno@onet.pl
Kontakt telefoniczny pod numerem 24 355 44 61.

4. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
•
•
•
•

imię i nazwisko uczestnika konkursu
wiek, klasa
nazwa szkoły / placówki, adres, telefon
imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna wspierającego

VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
- o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa sprawdzająca testy, powołana przez organizatora
- werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie
- organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów
- zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród
- Uroczystość posumowania konkursu oraz rozdania nagród laureatom odbędzie się w dniu zakończenia
Festiwalu Frankofonii 2019, 1 lutego 2019 w CTMiT o godz. 17.00. Finalistów powiadomimy o tym za
pośrednictwem szkół.
Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez organizatorów konkursu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

