
R O M A N I S T Y K A  K U L  O G Ł A S Z A

REGULAMIN

Organizator konkursu: Kolegium Romanistyki, Hispanistyki i Italianistyki KUL.
Data: 24.05.2022.
Adresaci konkursu: uczniowie szkół średnich w Polsce.
Cel ogólny: promowanie literatury francuskojęzycznej, w tym twórczości Moliera,
promocja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Cel szczegółowy: promowanie znajomości sztuk Moliera o międzynarodowej renomie, to
jest "Świętoszka", "Mizantropa", "Skąpca", "Mieszczanina szlachcicem", oraz "Chorego z
urojenia" oraz biografii autora.

Organizacja konkursu:
- Test będzie składał się z pytań zamkniętych w języku polskim, dotyczących wskazanych
sztuk oraz życia Moliera. Pytania testowe będą sprawdzały znajomość treści sztuk, nie zaś
ich interpretację.
- Konkurs odbędzie się stacjonarnie w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin); egzemplarze testu zostaną dostarczone
w formie papierowej uczestnikom konkursu 24.05.2022. Test należy wypełnić
długopisem.
- Wynik konkursu zostanie zostanie podany tego samego dnia po sprawdzeniu prac wg
szczegółowego harmonogramu.
- Za zwycięzców konkursu uznaje się trzy najlepsze wyniki punktowe uzyskane przez
uczestników konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania testu w oparciu o
swoją wiedzę. Surowo zabrania się korzystania z innych pomocy w czasie pisania testu
(np. notatki, ściągawki, urządzenia informatyczne).
- Egzaminatorzy i członkowie komisji konkursu rezerwują sobie prawo do decyzji o
wykluczeniu uczestnika konkursu w sytuacjach wątpliwych, które podważają określone
tutaj zasady pisania konkursu.
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- W dniu odbycia się konkursu, uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia dokumentu
umożliwiającego weryfikację tożsamości (sugerowany dokument to np. podstemplowana
legitymacja szkolna). 
- Uczestnicy konkursu są również zobowiązani do podania podstawowych danych
osobowych, które umożliwią komunikację komisji konkursu z uczestnikiem (np. imię,
nazwisko, adres e-mail, nazwa szkoły, nauczyciel uczący). Wymienione dane będą wyłącznie
używane do komunikacji związanej z konkursem oraz do promocji wydarzeń związanych z
życiem uniwersyteckim, zwłaszcza organizowanych przez Kolegium Romanistyki,
Hispanistyki i Italianistyki KUL. 
- Uczestnik wyraża zgodę na bycie sfotografowanym lub nagranym w ramach ogólnych ujęć
aparatu fotograficznego lub kamery. Zdjęcia lub nagrania będą wykorzystane w celu
promocji wydarzeń w ramach KUL-u.
- Zapisanie się do konkursu i udział w nim są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.

Zakres materiału:
"Świętoszek", "Mizantrop", "Skąpiec", "Mieszczanin szlachcicem", oraz "Chory z urojenia" oraz
biografia autora. Warto zapoznać się w komentarzami Tadeusza Boya-Żeleńskiego do
poszczególnych utworów oraz pracami Tomasza Łubieńskiego ("Molier nasz współczesny",
2013).

Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni w tym samym dniu na dodatkowe atrakcje mające
na celu poznanie Uczelni oraz społeczności wykładowców i studentów. Szczegółowy
harmonogram konkursu i wydarzeń zostanie wysłany zapisanym uczestnikom.
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