REGULAMIN
III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
WIEDZY O FRANCJI I KRAJACH FRANKOFOŃSKICH

1. Organizatorem III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich jest
VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku.
2. Celem konkursu jest:
- propagowanie kultury francuskiej i języka francuskiego,
- poszerzenie wiedzy geograficznej, historycznej i kulturowej dotyczącej Francji i krajów
frankofońskich,
- uwrażliwienie na różnorodność narodową,
- kształtowanie zainteresowań uczniów oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania
i przetwarzania informacji.
3. Konkurs odbędzie się w piątek 8 marca 2013 r. (godzina rozpoczęcia testu będzie podana w
późniejszym terminie na stronie internetowej szkoły www.vilo.bialystok.pl), w siedzibie VI Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 8.
4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa
podlaskiego.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest zainteresowanie kulturą i cywilizacją Francji i krajów
frankofońskich oraz zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 25 lutego 2013 r.
6. Zgłoszenia uczniów dokonują nauczyciele języka francuskiego z poszczególnych szkół. Liczba
uczniów z jednej szkoły, biorących udział w konkursie, jest ograniczona do trzech osób.
Eliminacje uczniów danej szkoły przeprowadzają w dowolnej formie nauczyciele języka
francuskiego. Zgłoszenia prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
ukochanowska@poczta.onet.pl (karta zgłoszenia w załączniku).
7. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego w języku polskim. Konkurs będzie dotyczył Francji oraz
krajów frankofońskich i obejmie następujące zagadnienia: geografia, gospodarka i rolnictwo, historia
i polityka, zabytki, kuchnia, święta i tradycje, piosenka, film, literatura, sztuka, sport, życie codzienne.
8. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu nastąpi dwa tygodnie
po napisaniu testu, w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, przy
ul. Warszawskiej 8 (informacja o dokładnej dacie i godzinie zostanie przekazana opiekunom
uczestników konkursu telefonicznie lub mailowo oraz umieszczona na stronie internetowej szkoły
www.vilo.bialystok.pl). Jury, w skład którego wejdą nauczyciele języka francuskiego VI Liceum
Ogólnokształcącego w Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białymstoku, przyzna
nagrody rzeczowe i dyplomy w dwóch kategoriach: Gimnazjum, Liceum.
10. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: ukochanowska@poczta.onet.pl.
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