REGULAMIN KONKURSU
Regulamin 4. edycji konkursu „Ameryka mówi po hiszpańsku”
Harmonogram i regulamin 4. edycji konkursu wiedzy o Ameryce Łacińskiej pod
Honorowym Patronatem Ambasady Republiki Chile, Biura Radcy ds. Edukacji
Ambasady Hiszpanii, Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu
Warszawskiego CESLA oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty:
1. Organizatorem konkursu jest XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L. Staffa 111, 01-884 Warszawa, tel.: 22
834-03-57.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów województwa mazowieckiego.
3. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów kulturą i językiem
hiszpańskojęzycznych krajów obu Ameryk.
4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
o III klasy gimnazjalne,
o klasy VII i VIII szkół podstawowych
o klasy I-II licealne
5. Tematem 4. edycji konkursu jest Chile.
Prace konkursowe muszą mieć formę bloga:
o dla gimnazjów i szkół podstawowych: „Blog młodego podróżnika –
Chile, kraj długi niczym droga życia: geografia i kultura”,
o dla liceów: Blog pt.: „Gabriela Mistral i Isabel Allende - różne czasy,
różne drogi do sławy: pisarki na literackich szczytach”
6. Konkurs jest trzyetapowy:
o I etap – szkolny - przygotowanie przez ucznia lub zespół (składający się
maksymalnie z trzech uczniów) i przedstawienie Komisji Szkolnej pracy
pod postacią:
 Dziennika w formie bloga z wykorzystaniem technik audio/
video, w formacie umożliwiającym publikację na stronie
internetowej organizatora konkursu.
Komisja Szkolna ocenia prace i wybiera maksymalnie pięć, które będą
reprezentować szkołę w II etapie konkursu. Uczniowie oddziałów
dwujęzycznych z językiem hiszpańskim mogą wykonać i prezentować prace
w języku hiszpańskim. Uczniowie pozostałych oddziałów w języku polskim.
W ich przypadku przygotowanie i prezentacja prac z elementami w języku
hiszpańskim będzie dodatkowym atutem.
o II etap – wojewódzki - ocena nadesłanych przez szkoły prac przez
Komisję Konkursową, uwzględniająca oryginalność oraz aspekt wizualny

i merytoryczny prac. Autorzy wybranych prac zostaną zaproszeni do
udziału w III etapie konkursu.
o

III etap – finałowy – ocena 3-5 minutowych prezentacji prac
konkursowych. Przygotowana przez uczestników prezentacja ma
przedstawić ich blog pozostałym uczestnikom finału.

o

O wyniku końcowym decyduje suma punktów przyznanych przez Komisję
Konkursową w II i III etapie konkursu.
Etap finałowy odbędzie się w XXII Liceum Ogólnokształcącym z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie.

7. Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:
o do dnia 22 kwietnia 2019 r. szkoły przesyłają do Organizatora konkursu
prace wybrane przez Komisje Szkolne na etapie szkolnym oraz kartę
zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. Kartę można przesłać e-mailem
lub faksem;
o w dniu 10 maja 2019 r. Komisja Konkursowa ogłasza na stronie
internetowej
Organizatora
listę
uczniów
i/lub
zespołów
zakwalifikowanych do III etapu konkursu; Nie zawiadamiamy
uczestników drogą mailową.
o III etap konkursu odbędzie się 21 maja 2019 r. w XXII Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí, ul. L.
Staffa 111 w Warszawie. W ramach finału odbędzie się również:
wystawa/projekcja prac oraz spotkanie związane z tematem konkursu.
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy III
etapu oraz nauczyciele przygotowujący otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzców w
poszczególnych kategoriach. Mogą również zostać przyznane wyróżnienia.
9. Przewidziana jest nagroda specjalna za najlepszą znajomość języka
hiszpańskiego.
10. Dla laureatów w kategorii „klasy licealne” przewidziane są nagrody
specjalne: dwutygodniowy kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii!
11. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora konkursu, uczestnicy
wyrażają zgodę na publikację prac i zdjęć z III etapu na stronie internetowej
Organizatora, Ambasady Republiki Chile oraz Biura Radcy ds. Edukacji
Ambasady Hiszpanii.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają drogą e-mailową
przedstawiciele Organizatora, nauczyciele XXII LO, Monika Zwierzyńska-Pióro i
Waldemar Kiendziński:
e-mail: konkurs.ameryka@josemarti.pl
strona internetowa: www.josemarti.pl
tel/fax szkoły: (022) 834 03 57
Komisję Szkolną powołuje organizator na szczeblu szkolnym wg. własnych zasad.

Komisję Konkursową powołuje Organizator konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej
jest niepodważalna.

