REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO
„Le francais? - C'est facile!”

§1
Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Sanoku, ul. Sobieskiego 5; 38-500 Sanok;
Opiekunem konkursu i autorem pytań jest Beata Jankowska – nauczyciel języka francuskiego.
§2
Cele konkursu:
Poszerzenie wiedzy o krajach francuskojęzycznych.
Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań językiem francuskim.
Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy językowej.
Motywowanie uczestników konkursu do samodzielnej pracy nad rozwijaniem ich kompetencji językowych.
Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy.
Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości.
§3
Uczestnicy konkursu:
Do udziału zapraszamy uczniów szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.
§4
Przebieg i zasady konkursu:
Konkurs przebiegał będzie jednoetapowo.
W podanym na stronie internetowej szkoły terminie w zakładce AKTUALNOŚCI ukaże się zestaw pytań konkursowych.
Uczniowie będą mieli 14 dni od momentu ukazania się zestawu pytań konkursowych (do godziny 24:00 dnia wskazanego
jako termin zakończenia konkursu) na znalezienie odpowiedzi i przesłanie ich na adres sp8.lfcf@interia.pl
Odpowiedzi będą indywidualnie przesyłane przez każdego uczestnika konkursu.
Odpowiedzi muszą być zamieszczone w treści maila, a nie w załączniku, podpisane imieniem i nazwiskiem.
Odpowiedzi zostaną sprawdzone w ciągu 5 dni roboczych od ostatecznej daty nadesłania maili.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez więcej niż jednego uczestnika, o końcowej klasyfikacji
decydować będzie kolejność przesłania odpowiedzi.
Nazwisko zwycięzcy konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem szkolnej strony
internetowej w terminie 10 dni roboczych od ostatecznej daty nadesłania odpowiedzi.

Nauczyciel prowadzący może jedynie motywować uczniów – nie może podpowiadać ani wyszukiwać odpowiedzi za
uczniów.
§5
Zakres:
W konkursie można oczekiwać pytań dotyczących: geografii, historii, polityki, sportu, filmu, muzyki, atrakcji
turystycznych, folkloru, nauki, sławnych ludzi, krajobrazów, ciekawostek itp. dotyczących krajów francuskojęzycznych.
§6
Język:
Konkurs prowadzony będzie w języku francuskim. Pytania układane będą w tym języku, oczekujemy również odpowiedzi
po francusku.
Nie będą oceniane odpowiedzi bezpośrednio skopiowane z tekstów francuskojęzycznych.
§7
Zgłoszenia:
Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres mailowy odpowiedzi do
pytań zawartych w zestawie konkursowym zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

