Regulamin konkursu
„Malta i jej dziedzictwo kulturowe”
§1
Organizator
Organizatorem konkursu jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą przy Al. Racławickich 14 w Lublinie.
Współorganizatorami są: International House Malta Gozo i Malta Tourism Authority.
§2
Komisja Konkursowa
1. Powołuje się Komisję Konkursową, w której skład wchodzą:
Przewodniczący – dr Helena Błazińska
Członkowie Komisji Konkursowej:


Pan Ray Spiteri



Pan Radosław Grabski



Pani Monika Pasiorowska



Pani Anna Maria Iwaniak



Pani Beata Panasiuk



Pan Tomasz Flis

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
- przygotowanie dokumentacji konkursowej,
- przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu konkursu,
- podejmowanie decyzji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
- sprawdzanie prac konkursowych,
- ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu,
- wręczenie nagród.
3. Dokumentację konkursową stanowią: pismo powołujące Komitet Konkursowy, niniejszy Regulamin,
karta zgłoszenia uczestników konkursu, lista uczestników konkursu, prace uczestników konkursu,
protokół zawierający wyniki. Dokumentacja konkursowa przechowywana jest przez 1 rok od dnia
przeprowadzenia konkursu.
4. Skład Komisji Konkursowej może ulec zmianie.
§3

Cel konkursu
Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy studentów na temat Malty – jej historii, kultury, religii i
języków. Merytoryczne przygotowanie się przez uczestników do konkursu wymaga zapoznania się z
materiałem zawartym w pozycji: „Malta i Gozo”, wyd. Pascal 360 stopni, autor Bartosz Sadulski,
2015 r., a także uważne wysłuchanie prezentacji i wystąpień poprzedzających konkurs.
§4
Adresaci konkursu
1. Konkurs skierowany jest do studentów KUL.
2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
§5
Warunki uczestnictwa i harmonogram konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego
na stronie internetowej www.kul.pl/spnjo. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 marca 2018 r. o godz..
23:59. Tożsamość uczestnika Konkursu przed przystąpieniem do testu jak i do części ustnej będzie
weryfikowana na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej.
2. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą uwzględniane w konkursie (decyduje data wpływu).
W konkursie może wziąć udział maksymalnie 50 osób. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie
decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego
zamknięcia terminu nadsyłania zgłoszeń po otrzymaniu 50 zgłoszeń do udziału w konkursie.
3. Zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.
§6
Przebieg konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 20 marca 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawła II w Lublinie. Godzina i sala zostaną podane na stronie internetowej Organizatora.
2. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Uczestnicy testu
będą mieli 20 minut na jego rozwiązanie. Pytania, których treść została zaczerpnięta zarówno ze
wskazanej lektury, jak i z prezentowanych w tym dniu wystąpień przez prelegentów, dotyczą historii
oraz szeroko pojętej kultury Malty. Jeśli po ocenie formularzy testowych nie będzie możliwe wyłonienie
trzech uczestników, którzy zajmą trzy kolejne miejsca, zostanie przeprowadzona druga runda konkursu
z dodatkowymi 5 pytaniami.

3, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników
naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjęte normy obyczajowe.
4. Po zakończeniu rozwiązywania testu przez uczestników Komisja Konkursowa dokona sprawdzenia i
ustali kolejność uczestników, biorąc pod uwagę sumę punktów przez nich zdobytych.
5. W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej uczestników, którzy
zajmą miejsce uprawniające do zdobycia nagrody, Komisja Konkursowa może zarządzić drugi etap,
który będzie polegał na odpowiedzi na dodatkowe pytania.
6.

Po

przeprowadzeniu

wszystkich
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Komisja

Konkursowa

sporządzi

protokół

zawierający wyniki testu.
7. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu.
§7
Nagrody
1. Wśród uczestników z największą liczbą punktów wyłonionych będzie trzech zwycięzców, którzy
zajmą I., II. i III. miejsce. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez szkołę językową
International House Malta (kurs języka angielskiego na Malcie).
§8
Postanowienia końcowe
1. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników
konkursu. Od tych decyzji nie przysługuje odwołanie.
2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
Organizatora .
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy
praw nabytych przez uczestników konkursu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania nowej wersji
regulaminu na stronie internetowej Organizatora.
4. Podane w zgłoszeniu do konkursu i testu dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez
Organizatora

w

celu

wykonania

obowiązków

związanych

z

przygotowaniem

i przeprowadzeniem konkursu, w tym także publikacją listy osób zakwalifikowanych do udziału w
konkursie. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U.
2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych.
6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i pobytu w miejscu przeprowadzenia konkursu.

z

7. Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z potwierdzeniem znajomości i pełnej akceptacji
niniejszego regulaminu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed dniem wskazanym w §6

ust. 1

niniejszego regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja konkursowa.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

