Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
zapraszają do udziału
w 16. WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY O FRANCJI
„Parlez-vous français? Oui! - ou les pays francophones de l'Europe”
Regulamin
ORGANIZATOR:
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CEL KONKURSU:
 wprowadzenie uczniów w ogólną wiedzę umożliwiającą poznanie i zrozumienie
wkładu Francji do cywilizacji europejskiej i światowej,
 rozwijanie postawy i myślenia proeuropejskiego,
 rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań intelektualnych,
 nabywanie odporności na stres.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
Adresat:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych uczących się języka
francuskiego z województwa pomorskiego,
 w dwuosobowych drużynach mogą znaleźć się uczniowie II i III klas
 szkoła może zgłosić do konkursu trzy drużyny (sposób ich wyłonienia
pozostawia się nauczycielowi języka francuskiego).
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 do 23 lutego 2018 r. - nadesłanie czytelnie wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszenia na adres:
faksem :
(58) 301-40-09,
e-mailem:
imprezy@pmgdansk.pl
lub listownie: Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56; 80-826 Gdańsk
z dopiskiem „Konkurs Wiedzy o Francji”,
Prosimy ściśle przestrzegać terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia nadesłane drogą elektroniczną wymagają telefonicznego
potwierdzenia przez zgłaszającego 58/301-60-07 w 36.
Oryginały kart zgłoszenia należy dostarczyć w dniu konkursu.
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TERMINY I PRZEBIEG KONKURSU:
 do 23 lutego 2018 r., - nadesłanie kart zgłoszeń
 9 marca 2018 r. – konkurs w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, ul. Ogarna 56,
 godz. 11.00 - eliminacje w formie pisemnego testu otwartego,
 ok. godz. 13.30 - finał, zakwalifikowane drużyny (pięć) będą miały
do rozwiązania np. krzyżówkę, quiz, różnego rodzaju zadania i zagadki, itp.
 ok. godz. 16.00 - wręczenie dyplomów i nagród
WYMAGANIA:
 znajomość języka francuskiego dla początkujących - poziom A1,
 ogólna wiedza dotycząca krajów francuskojęzycznych Europy (szczególnie
regionów francuskojęzycznych tych krajów) - Belgia, Luksemburg, Szwajcaria
i Monaco - geografia, główne fakty z historii, kultura , sztuka i znane postacie.
OCENA I NAGRODY:
 uczestników oceni jury powołane przez organizatora,
 wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie,
 przyznane zostaną nagrody za I - V miejsce,
 jury zastrzega sobie prawo do innego rozdziału nagród,
Decyzje jury są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych lub zmiany terminów konkursu po uprzednim powiadomieniu
uczestników,
 zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną, wideo przez Pałac
Młodzieży w Gdańsku oraz publikację i emisję w dowolnych mediach, a także
wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu
i w wydawnictwach reklamowych oraz promocyjnych pałacu Młodzieży
w Gdańsku (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku,
Dz. U., Nr 133, poz. 833, z późn. zm.)
 dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku
tel. (58) 301 60 07; e-mail:imprezy@pmgdansk.pl
koordynator: Ewa Sobolewska, 605 091 018
ewwasobolewska@wp.pl

