REGULAMIN
VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
„VIVE LA FRANCE !”

1. Organizatorzy, adresaci i cel konkursu
Konkurs organizowany jest przez I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta STO
w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie. Patronat medialny objął „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” wydawany przez RODN
„WOM” w Częstochowie. Konkurs adresowany jest do uczniów oddziałów gimnazjalnych
i szkół podstawowych z Częstochowy oraz z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego. Jego ideą jest promowanie języka francuskiego wśród uczniów, motywowanie ich
do nauki, poszerzenie wiedzy o kulturze, geografii Francji oraz sprawdzenie umiejętności językowych.
Laureaci Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego nie mogą przystąpić do konkursu.
2. Tematyka
VI Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive la France!” jest konkursem językowym
z elementami kulturowymi. Temat przewodni konkursu brzmi: „Vive le quotidien”
3. Przebieg i zakres tematyczny konkursu
3.1. Konkurs odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 10:00 w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie, ul. Rejtana 7. Uczestnicy powinni stawić się na konkurs
20 minut wcześniej wraz z dokumentem tożsamości.
3.2. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 maja 2019 r. w godz. 13:00-13:30 w I Społecznym Liceum
Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie.
3.3. Konkurs ma formę pisemną i obejmuje:
•

test leksykalno-gramatyczny,

•

rozumienie tekstu czytanego,

•

elementy kulturowe,

•

krótką wypowiedź pisemną.

3.4. Test będzie składał się z pytań zamkniętych i otwartych, a polecenia napisane będą w języku
polskim. Pytania w części kulturowej będą dotyczyć życia codziennego Francuzów, francuskich posiłków,
form spędzania wolnego czasu i podróżowania.
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3.5. Prace uczestników będą kodowane. Organizatorzy odkodują je po sprawdzeniu i podliczeniu
punktów.
3.6. Czas trwania konkursu - 120 minut.
3.7. Za przygotowanie arkusza konkursowego i sprawdzenie prac będą odpowiedzialni nauczyciele-konsultanci ds. nauczania języka francuskiego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie.
3.8. Decyzja komisji dotycząca oceny prac jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Zakres materiału
4.1. Zakres gramatyczny:
•

rodzajniki: określone, nieokreślone, cząstkowe, ściągnięte,

•

zaimki przymiotne dzierżawcze i wskazujące,

•

rodzaj i liczba przymiotników i rzeczowników,

•

zaimki pytające,

•

zdanie oznajmujące i przeczące (ne…pas, ne …rien, ne …plus, ne… jamais, ne ...personne),

•

czasowniki zwrotne,

•

czasy: - czas teraźniejszy,
- czasy przeszłe: le passé composé z être i avoir oraz le passé récent,
- czas przyszły: le futur proche,

•

tryb rozkazujący,

•

przyimki: np. miejsca, czasu...

4.2. Zakres leksykalny:
•

czynności życia codziennego,

•

artykuły żywnościowe, sklepy, zakupy,

•

nazwy ubrań,

•

formy spędzania czasu wolnego,

•

środki transportu,

•

miejsca spędzania wakacji,

•

miejsca noclegowe.

4.3. Elementy kulturowe:
•

posiłki we Francji,

•

zwyczaje Francuzów związane z formami spędzania wolnego czasu,

•

nazwy krajów.

4.4. Dodatkowe umiejętności:
•

rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych, np. listy, wiadomości e-mailowe czy proste teksty
narracyjne,
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•

redagowanie prostej wypowiedzi pisemnej (np. e-mail, pocztówka, zaproszenie) z użyciem
okolicznościowych zwrotów grzecznościowych.

5. Zgłoszenie uczniów do konkurs
5.1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 24 maja 2019 r. na adres e-mailowy:
sloczest@bigduo.pl:
•

karty zgłoszenia (załącznik nr 1),

•

zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 2),

•

zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 3).

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione są
w klauzuli informacyjnej w pkt. 5.2 regulaminu.
Dane osobowe uczestnika niepełnoletniego przetwarzane są na podstawie zgody jego rodzica/opiekuna
prawnego (załącznik nr 2).
Dane osobowe nauczyciela przetwarzane są jako informacja publiczna oraz na podstawie zgody
nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 3).
Do pozyskania powyższych zgód zobowiązane są szkoły/placówki, do których uczęszczają uczniowie,
a brak powyższych zgód uniemożliwia udział w konkursie.
Zgłoszenia udziału dokonuje szkoła na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1), wypełnionej czytelnie
pismem drukowanym lub elektronicznie. Kartę należy przesłać na adres sloczest@bigduo.pl lub
dostarczyć do sekretariatu szkoły.

5.2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) - RODO
1. Administratorem danych jest dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa
Herberta STO, ul. Rejtana 7, 42-200 Częstochowa i dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
2. W celu zapewnienia ochrony danych, administratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych
(IOD), z którymi można uzyskać kontakt pod adresem: sloczest@bigduo.pl oraz
daneosobowe@womczest.edu.pl.
3. Administratorzy przetwarzają dane:
a.
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna jako informację publiczną, ściśle związaną
z wypełnianiem funkcji nauczyciela w szkole (zgodnie z art. 86 RODO) w celu organizacji
konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez
RODN „WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”,
b.
nr telefonu, adres e-mail, wizerunek nauczyciela/opiekuna na podstawie jego zgody (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a w przypadku
wizerunku publikowania w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM”
w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
c.
imię i nazwisko ucznia, szkołę, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/ opiekuna
prawnego ucznia niepełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu udziału w konkursie
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i publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN „WOM”
w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej lub
wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania
dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:
- organowi prowadzącemu – Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Katowicach;
- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które
zobowiązują do udostępnienia danych.
6. W przypadku danych ucznia oraz danych kontaktowych nauczyciela ich podanie jest dobrowolne,
ale niezbędne do udziału w konkursie.
7. Właścicielowi danych (rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia niepełnoletniego, nauczycielowi)
przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
8. W każdym przypadku właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod
adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/.
6. Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Dla laureatów przewidziane są nagrody
rzeczowe.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu Konkursu.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
7.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2018 r.

Osoba do kontaktu:
Barbara Kosta, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. (34) 360-60-04 wew. 228;
e-mail: kosta@womczest.edu.pl
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