REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„I l B e l P a e s e”

Organizatorem konkursu „Il Bel Paese” jest
Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu.
Patroni i sponsorzy V edycji konkursu:
1. Ambasada Włoch w Polsce
2. Włoski Instytut Kultury w Krakowie
3. Dolnośląski Kurator Oświaty
4. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
5. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
6. Szkoła Języka Włoskiego „Scudit”, Rzym, Włochy
7. Hotel B&B Wrocław Centrum
8. Księgarnia Włoska „Italicus”
9. TVP Wrocław
§1
Konkurs ma charakter cykliczny i odbywać się będzie co roku w okresie od 1 września do 30 kwietnia.
Miejscem przeprowadzania konkursu będzie Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego
we Wrocławiu przy ul. Piotra Skargi 31.
§2
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych nauki języka włoskiego
ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności językowych, które są główną częścią
składową egzaminów językowych i egzaminu maturalnego, przeprowadzanego w szkołach średnich.
Celem konkursu jest również wspieranie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w rozwijaniu
kompetencji językowych i zachęcenie do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów włoskich.
§3
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego oraz technikum), którzy interesują się językiem włoskim i realiami Włoch. Uczestnicy
konkursu mogą zmierzyć się z rówieśnikami, sprawdzając swoje kompetencje w języku włoskim na
poziomie A2/B1.
§4
Zasięg konkursu: Rzeczpospolita Polska
§5
W konkursie nie mogą wziąć udziału:
1. uczniowie klas II i III dwujęzycznych z językiem włoskim;
2. uczniowie, których przynajmniej jeden z rodziców jest narodowości włoskiej;
3. uczniowie którzy mieszkali we Włoszech dłużej niż jeden rok;
4. laureaci poprzednich edycji tzn. uczniowie, którzy zajęli I, II lub III miejsce.

§6
Data i godzina I etapu trzeciej edycji konkursu zostanie podana w liście informacyjnym.
Data i godzina Finału (II etapu) konkursu zostanie podana do wiadomości po zakończeniu I etapu.
§7
Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany dat i/lub godzin odbycia się poszczególnych etapów konkursu – nie później jak 7 dni
przed planowaną datą konkursu;
2. ograniczenia liczby uczestników ze względów organizacyjnych – nie później jak 7 dni przed
planowaną datą konkursu.
§8
Konkurs ma strukturę dwuetapową:
I etap:
cz. 1: test sprawdzający wiedzę ogólną o Włoszech w języku polskim,
cz. 2: sprawdzian leksykalno-gramatyczny oraz rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu
pisanego,
II etap - finał: prezentacja tematu oraz wypowiedź ustna w języku włoskim (rozmowa na wylosowany
temat i/lub odpowiedź na pytania komisji konkursowej).
§9
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów w I. etapie, o miejscu w rankingu decyduje liczba
punktów zdobyta z części 2 pierwszego etapu.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów po przeprowadzeniu Finału (II. etapu; suma
punktów z I i II etapu), o miejscu w rankingu decyduje liczba punktów zdobyta z pierwszego etapu;
jeżeli okazałoby się, że z I etapu osoby uzyskały taką samą liczbę punktów, to o rankingu zadecyduje
liczba punktów zdobyta z części 2 pierwszego etapu. Jeżeli mimo wszystko procedura ta nie przyniesie
rozstrzygnięcia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego postępowania
egzaminacyjnego - III etapu (tego samego dnia co II etap).
§ 10
Prace konkursowe będą kodowane. Przed rozpoczęciem I. etapu konkursu każdy uczestnik otrzyma
kod, którym będzie się podpisywał.
§ 11
Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 12
Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na miejsce konkursu na własny koszt.
§ 13
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę uczestników (karta
zgłoszeniowa).
Zgłoszenia należy przesłać w terminie zamieszczonym w liście informacyjnym faksem pod numer: 71
– 344 34 03 w.55 (Liceum Ogólnokształcące nr IX we Wrocławiu).
Zgłoszenia przesłane na innym formularzu niż karta zgłoszeniowa nie będą przyjmowane.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres mailowy: konkursbelpaese@gmail.com.
§ 14
Lista uczestników zakwalifikowanych do Finału (bez podania rankingu ani liczby punktów
uzyskanych w I etapie) zostanie zamieszczona na stronie szkoły www.lo9.wroc.pl najpóźniej dnia 31
marca 2015 r. W tym samym terminie zostanie wysłana drogą elektroniczną na podany w karcie
zgłoszeniowej adres mailowy informacja do szkół/nauczycieli uczniów, którzy zakwalifikowali się do
finału.
W tym samym czasie zostanie również zamieszczona lista uczestników, którzy nie przeszli do Finału
(lista z podaną liczbą zdobytych punktów i miejscem w rankingu).
§ 15
Do II. etapu (finału) przechodzi pierwsze sześć – dziesięć osób z rankingu.
§ 16
Uczestnictwo w Finale (II. etapie) należy potwierdzić. Data i godzina do której należy dokonać
potwierdzenia zostanie podana przez Organizatora.
§ 17
W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Finale lub nie potwierdzi w wyznaczonym
terminie udziału w Finale Organizator zakwalifikuje kolejną osobę z rankingu.
§ 18
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się po przeprowadzeniu II etapu konkursu. Laureaci konkursu
otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez patronów. Informacja o nagrodach zostanie przesłana
wraz z listem informacyjnym o konkursie.
§ 19
Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny ani też przekazane na rzecz osób
trzecich.
§ 20
Laureat może zrezygnować z przyznanej mu nagrody w ciągu 7 dni od daty przyznania.
§ 21
Tytuł finalisty oraz dyplom od Organizatora otrzymuje uczeń, który przystąpił do II etapu konkursu.
§ 22
Uczniowie zgłoszeni do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych personalnych w celach
przeprowadzenia konkursu, zrobienie zdjęć i ujęć oraz nagranie filmiku/ów oraz zamieszczenia tychże
zdjęć, ujęć, filmików oraz informacji o wynikach w prezentacji multimedialnej i na stronie
organizatora konkursu „Il Bel Paese” oraz na stronach patronów i fundatorów nagród, a także w

telewizji, Facebooku i YouTube. Ponadto wyrażają również zgodę na zamieszczenie swojego imienia i
nazwiska, nazwy i adresu szkoły do której uczęszczają na tychże stronach.
§ 23
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jednak nie później jak 14 dni przed
rozpoczęciem konkursu.
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.
§ 25
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika zasad zawartych
w niniejszym regulaminie.

