
Konkurs plastyczny A Caval donato… Fraseologia e paremiologia italiana / Frazeologia i 

paremiologia włoska  

 

 

§ 1 Cel konkursu: 

 Upowszechnienie wiedzy o języku włoskim i polskim w ujęciu porównawczym 

 Rozwijanie zainteresowań językowych studentów italianistyki/ romanistyki / hispanistyki KUL 

 Rozwijanie i promowanie talentów plastycznych  

§ 2 Organizator: Koło Italianistów KUL & dr Katarzyna Maniowska 

§ 3 Uczestnicy konkursu: studenci italianistyki, hispanistyki, romanistyki KUL 

§ 4 Warunki przystąpienia do konkursu: 

1. Wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia wybrane włoskie powiedzenie / wyrażenie 

idiomatyczne / w interpretacji artystycznej. 

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw 

autorskich osób trzecich. 

3. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i 

oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.  

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i 

jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich. 

§ 5 Technika, tematyka i forma prac 

1. W pracy można uwzględnić aspekt porównawczy wybranego włoskiego powiedzenia / wyrażenia 

idiomatycznego.  

2. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.  

3. Prace należy nadsyłać w formie pliku zdjęciowego / pliku wideo na adres katarzyna.maniowska at 

kul.pl lub jako załącznik do wiadomości na stronę Fb Koła Italianistów KUL.  

4. Prace należy nadsyłać w dniach od 10.12.2020 do 10.01.2021. 

§ 6 Kryteria oceny:  

a) estetyka pracy 

b) oryginalność 

c) stopień trudności 

d) jakość wykonania 



§ 7 Ocena prac 

1. Prace będzie ocenia komisja konkursowa złożona z członków Koła Italianistów KUL. 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi 14.01.2021. 

 

§ 8 Nagrody 

Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych ufundowanych przez Istituto Italiano 

di Cultura di Varsavia.  


