Regulamin Wojewódzkiego Konkursu dla uczniów klas gimnazjalnych
województwa lubelskiego
„WĘDRÓWKA PO KRAJACH ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO”.

III EDYCJA 2017/2018
I.

ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie,
pełniąca funkcję Koordynatora oraz Doradcy Metodyczni Miasta Lublin z języka angielskiego
i języka niemieckiego.

II.

ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do uczniów klas gimnazjalnych w województwie lubelskim.

III.

CELE KONKURSU
Celami konkursu są:

IV.



propagowanie czytelnictwa



rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami anglo- i niemieckojęzycznymi,



propagowanie wychowania proeuropejskiego,



rozbudzenie otwartości na inne kultury,



krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,



doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz technologii komputerowej
i informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy,



doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,



przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia kulturowego i językowego,



przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział
w konkursach.
STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs jest trójetapowy i w roku szkolnym 2017/2018 składa się z dwóch kategorii:
a) kultura i realioznawstwo Związku Australijskiego (Australia)
b) kultura i realioznawstwo Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Lichtensteinu
(Szwajcaria i Lichtenstein)
I Etap – szkolny
Pierwszy etap przeprowadzają zainteresowani nauczyciele w zgłoszonych szkołach.
W dniach 19.02.2018 r. - 23.02.2018 r. uczniowie rozwiązują w zespołach dwuosobowych test
w języku polskim przygotowany i przesłany do szkół drogą mailową przez organizatorów. Test
będzie zawierał pytania zamknięte lub otwarte na temat geografii, historii, kultury oraz realiów
krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

O składzie zespołu decyduje nauczyciel. Informacje o zespołach oraz imię i nazwisko
opiekuna/opiekunów wraz z danymi szkoły należy przesłać w formie karty zgłoszenia
(Załącznik nr 1A lub/i 1B) do Koordynatora na adres pbwlublin@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018 r. (piątek)
Protokoły z etapu szkolnego należy przesłać do Koordynatora na jego adres mailowy
pbwlublin@gmail.com w terminie do 26.02.2018 r. (poniedziałek)
Informacja o wynikach i kwalifikacjach do kolejnego etapu pojawi się na stronie internetowej
http://ken.pbw.lublin.pl do dnia 01.03.2018 r. (środa)
W każdej szkole nie ma ograniczenia liczby zespołów przystępujących do konkursu.
Zespoły deklarują wybór kategorii w karcie zgłoszenia. Do następnego etapu kwalifikują się
dwa zespoły, które uzyskały największą liczbę punktów z testu wiedzy w danej kategorii,
czyli kultura i realioznawstwo Australii oraz kultura i realioznawstwo Szwajcarii
i Lichtensteinu (maksymalnie cztery zespoły ze szkoły – po dwa z każdej kategorii, czyli
2 z angielskiego i/lub 2 z niemieckiego obszaru językowego). Należy przewidzieć 1 osobę
rezerwową dla każdego zespołu na wypadek niemożności uczestnictwa któregoś ucznia
w kolejnym etapie.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większa liczbę zespołów–
decyzję podejmują wspólnie nauczyciele przygotowujący do konkursu.
II Etap – okręgowy
Drugi etap zostanie przeprowadzony w siedzibie organizatora (informacja o miejscu
i dokładnym czasie pojawi się wraz z zamieszczeniem informacji o wynikach I etapu konkursu).
W dniu 23.03.2018 r. (piątek) zwycięskie zespoły I etapu konkursu w ustalonym składzie
osobowym rozwiązują test z zakresu wiedzy w swojej kategorii, czyli kultura i realioznawstwo
Australii oraz kultura i realioznawstwo Szwajcarii i Lichtensteinu.
Zwycięzcą drugiego etapu zostają maksymalnie cztery zespoły z każdej kategorii, które uzyskały
największą liczbę punktów z danego okręgu. W kwestiach spornych decyzję podejmuje
organizator.
Lista szkół i skład zespołów zakwalifikowanych do trzeciego etapu zostanie zamieszczona na
stronie internetowej http://ken.pbw.lublin.pl do 27.03.2018 r. (wtorek)
Do trzeciego etapu konkursu przechodzą maksymalnie po cztery zespoły z okręgu z największą
liczbą punktów z zakresu kultura i realioznawstwo Australii oraz kultura i realioznawstwo
Szwajcarii i Lichtensteinu.
III Etap – wojewódzki
Trzeci etap konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora (miejsce i godzina zostaną
zamieszczone na stronie internetowej i zostaną przesłane do szkół) 24.04.2018 r. (wtorek)
i będzie miał formę turnieju. Etap ten będzie obejmował zadania wymagające od uczestników
wiedzy teoretycznej i praktycznej o Australii oraz Szwajcarii i Lichtensteinie (zakres wymagań
– załącznik nr 2), jak również umiejętności współpracy w zespole i posługiwania się
narzędziami technologii informacyjnej i komputerowej. W przypadku remisu przewidziana jest
dogrywka pomiędzy zespołami, które uzyskały taką samą liczbę punktów.

V.

TERMINARZ








VI.

Do 12.01.2018 r. – zgłoszenie zespołów do konkursu
Między 19.02.2018 r. - 23.02.2018 r. – I etap szkolny
Do 26.02.2018 r. – dostarczenie protokołów na adres mailowy pbwlublin@gmail.com
01.03.2018 r. – wyniki I etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do II etapu na
stronie internetowej biblioteki http://ken.pbw.lublin.pl
23.03.2018 r. – etap okręgowy
27.03.2018 r. – wyniki II etapu i lista szkół i zespołów zakwalifikowanych do III etapu:
http://ken.pbw.lublin.pl
24.04.2018 r. – Finał – III etap wojewódzki, ogłoszenia wyników oraz wręczenie naród.

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU


Kartę zgłoszenia w postaci skanu (Załącznik nr 1A lub/i 1B ) prosimy przesłać drogą elektroniczną
na adres: pbwlublin@gmail.com



Każda szkoła może zgłosić do drugiego etapu maksymalnie po dwa zespoły z każdej kategorii.
Zgłoszone do konkursu zespoły liczące po dwóch uczniów reprezentują szkołę na pierwszym,
drugim i trzecim etapie, za wyjątkiem sytuacji szczególnych np. choroba jednego z uczniów
zgłoszonych jako zespół.



Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk oraz danych szkół finalistów.

VII.

NAGRODY
Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymają upominki i dyplomy, zwycięzcy konkursu otrzymają
atrakcyjne nagrody, natomiast opiekunowie podziękowania.

VIII.

IX.

UWAGI KOŃCOWE


Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://ken.pbw.lublin.pl



Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.



W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: pwiechnik@ken.pbw.lublin.pl
lub mszos@ken.pbw.lublin.pl



Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikowanie imion, nazwisk
oraz wizerunku uczestnika, a także danych szkoły na stronach internetowych organizatorów na
potrzeby konkursu, co potwierdzone jest w odpowiednim dokumencie. Oryginały dokumentów
przechowywane są w szkole, zaś skany przesłane drogą mailową – w siedzibie organizatora.
ZAŁĄCZNIKI
Nr 1A – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W KATEGORII KULTURA I REALIZNAWSTWO ZWIĄZKU AUSTRALIJSKIEGO
(AUSTRALIA)
Załącznik Nr 1B – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W KATEGORII KULTURA I REALIZNAWSTWO KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ
(SZWAJCARIA) I KSIĘSTWA LICHTENSTEINU (LICHTENSTEIN)
Załącznik Nr 2 – ZAKRES WYMAGAŃ
Załącznik Nr 3 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Załącznik

Załącznik Nr 1A
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„WĘDRÓWKA PO KRAJACH
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ZESPÓŁ KONKURSOWY W KATEGORII KULTURA I REALIZNAWSTWO ZWIĄZKU
AUSTRALIJSKIEGO (AUSTRALIA)
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwiska i imiona członków zespołu oraz klasa :
1.…………………………………………..…………………………………………………......
2………………………………………………………………………………………………….
Uczeń rezerwowy:
1.…………………………………………..…………………………………………………......
Imię i nazwisko opiekuna zespołu :
………………………………………………………………………………………….………..
Telefon kontaktowy opiekuna:
…………………….………………………………………………………………………….….
Adres mailowy opiekuna:
……………………………………………………………………………………………….......

Miejscowość i data:

pieczątka i podpis dyrektora szkoły:

………………………………………..

……………………………………

Załącznik Nr 1B
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

„WĘDRÓWKA PO KRAJACH
ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”
ZESPÓŁ KONKURSOWY W KATEGORII KULTURA I REALIZNAWSTWO
KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ (SZWAJCARIA) I KSIĘSTWA LICHTENSTEINU
(LICHTENSTEIN)
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Adres szkoły :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwiska i imiona członków zespołu oraz klasa:
1.…………………………………………..…………………………………………………......
2………………………………………………………………………………………………….
Uczeń rezerwowy:
1.…………………………………………..…………………………………………………......
Imię i nazwisko opiekuna zespołu :
………………………………………………………………………………………….………..
Telefon kontaktowy opiekuna:
…………………….………………………………………………………………………….….
Adres mailowy opiekuna:
……………………………………………………………………………………………….......
Miejscowość i data:

pieczątka i podpis dyrektora szkoły:

………………………………………..

……………………………………

Załącznik nr 2
ZAKRES WYMAGAŃ
- podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
- podział administracyjny
- zasoby wodne, pasma górskie i szczyty
- największe miasta
- najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
- symbole narodowe
- gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
- środki transportu i lokomocji
- media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
- słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka, sztuka)
- waluta
- najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
- tradycyjne potrawy

Załącznik Nr 3 – ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby Konkursu
(w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U z 1997 r.
Nr 133, poz. 883)
Dane osobowe pozyskane dla celów Konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
Organizatorzy nie zwracają prac uczestników i zastrzegają sobie prawo do ich publicznej
prezentacji bez honorarium za prawa autorskie.
Data ……….……….. podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………..

