
REGULAMIN KONKURSU 
„ITALIADA” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich 
w Lublinie. 

2. Konkurs ma na celu: 

 sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu historii, geografii oraz kultury Włoch, 

 zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania informacji nt. Włoch, 

 rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem, kulturą 
i zwyczajami włoskimi, 

 rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat Włoch. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego. 
Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 uczniów wybranych poprzez 
wewnątrzszkolne eliminacje. Na życzenie nauczycieli - opiekunów organizator prześle 
odpowiedni test. 

4. Udział w konkursie polega na rozwiązaniu testu w języku polskim sprawdzającego wiedzę 
realioznawczą na temat Włoch (geografia, historia, kultura i sztuka). Test zawiera wyłącznie 
zadania zamknięte z opcjami odpowiedzi do wyboru. Czas na rozwiązanie testu wynosi 
60 minut. 

5. Konkurs odbędzie się dnia 15 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a. 

6. Chętni do wzięcia udziału powinni zgłosić swoje uczestnictwo osobiście, listownie na adres 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, faksem na nr 81-747-
70-03 lub przesyłając skan zgłoszenia na adres: konkurswloski@gmail.com w terminie 
od 4 stycznia do 4 marca 2016 r. (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

organizatora – http://zso4.lublin.eu. 

7. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do okazania legitymacji szkolnej przed rozpoczęciem 
konkursu. 

8. Wyniki konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród i dyplomów zostaną ogłoszone 
poprzez publikację na stronie internetowej organizatora oraz przesłanie informacji drogą 
elektroniczną do szkół w terminie 14 dni od przeprowadzenia konkursu. 

9. Uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia uzyskają tytuł 
laureata. Laureaci oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody. 
Nauczyciele przygotowujący otrzymają dyplomy z podziękowaniami. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. 

11. Osobą wyznaczoną do udzielania informacji na temat konkursu jest nauczyciel języka 
włoskiego w ZSO nr 4 – mgr Agata Jawor. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres: 
konkurswloski@gmail.com. 
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