
 

 

 
ÓSMA EDYCJA KONKURSU 

REGULAMIN KONKURSU 

I . CELE KONKURSU: 

1. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat różnych krajów na świecie; 

2. Rozwijanie wiedzy na temat różnorodności kulturowych; 

3. Wspieranie nauczycieli języków obcych w procesie aktywizacji uczniów; 

4. Celem konkursu podczas trzeciej edycji jest popularyzacja wiedzy na temat Wielkiej Brytanii. 

II. UCZESTNICY KONKURSU: 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie ponadgimnazjalnych ze szkół Dolnego Śląska; 

2. Szkołę reprezentuje jeden 2-osobowy zespół; 

3. Poprzez zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz na umieszczanie zdjęć z konkursu w materiałach 

promocyjnych organizatorów; 

III. PRZEBIEG KONKURSU: 

1. Konkurs odbywa się w języku polskim; 

2. Zadania konkursowe dotyczą: historii, kultury i geografii  i wiedzy ogólnej o Wielkiej Brytanii. 

3. Konkurs będzie składał się z pytań zamkniętych i zadań – niespodzianek ( nie wymagają wcześniejszego przygotowania) 

4. Przebieg konkursu nadzorować będzie jury; 

5. Decyzje jury podczas konkursu są ostateczne i nie podlegają weryfikacji; 

6. Każdy zespół przygotowuje symbol brytyjskiej rodziny królewskiej w formie konstrukcji przestrzennej, który  dostarcza w 

dniu konkursu. Zadanie to będzie oceniane i wchodzi w skład ogólnej punktacji konkursu; 

7. Ww prace po konkursie przechodzą na własność Fundacji i nie mogą być odebrane przez uczestników; 

8. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do dnia 20 listopada 2019r na adres organizatora konkursu (mail-

fundacja@freya.org.pl ) 

9. Uczestnicy mają prawo do wglądu do pisemnych zadań konkursowych; 

10. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela TYLKO przedstawiciel z Fundacji FREYA ( mailowo i 

telefonicznie) 

IV NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i dyplomy; 

2. Trzy najlepsze zespoły otrzymają nagrody główne; 

3. Nauczyciele/ opiekunowie najlepszych zespołów otrzymają nagrody rzeczowe; 

4. Szkoła, której zespół zajmie pierwsze miejsce otrzyma również nagrody; 

5. Wśród widzów zostanie rozlosowana nagroda – niespodzianka; 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu oraz miejsca odbywania się konkursu ( w 

przypadku zaistnienia warunków niezależnych od organizatorów); 

2. Szkoła uczestnicząca w konkursie COOLturalnie dookoła świata” wyraża zgodę na promowanie projektów 

organizowanych przez Fundację , które  skierowane są  do młodzieży gimnazjalnej  na terenie szkoły podczas zebrań z 

rodzicami lub spotkań z młodzieżą;  

3. Materiał źródłowy do pytań konkursowych stanowi przewodnik „Wielka Brytania” wydawnictwa National 

Geographic. 

4. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz osoby towarzyszące dostarczają podpisane przez rodziców/ opiekunów zgody na 

wykorzystanie wizerunku. Zgody należy dostarczyć w dniu konkursu w oryginale. 
5. Każdemu zespołowi może towarzyszyć grupa 5 uczniów, która będzie dopingowała uczestników. 


