Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego
dla szkół ponadpodstawowych (3 etap edukacyjny wg reformy 2017) i
ponadgimnazjalnych (4 etap edukacyjny)

§1 Nazwa
Konkurs zatytułowany jest Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego, w dalszej części
Regulaminu zwany Konkursem.
§2 Organizator
2.1. Konkurs organizowany jest przez Kolegium Romanistyki, Hispanistyki i Italianistyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej KRHiI KUL.
2.2. Koordynator Konkursu wybierany jest w Kolegium Romanistyki, Hispanistyki
i Italianistyki (z kierunku italianistyka).
§3 Komisje Konkursowe
3.1 Komisja Konkursowa KRKiI KUL składa się z Koordynatora Konkursu, eksperta
merytorycznego oraz nauczycieli akademickich języka włoskiego KRHiI KUL.
3.2. W I etapie (szkolnym) w szkole powoływana jest Komisja Szkolna powołana przez
Dyrektora danej szkoły.
3.3. W skład Komisji Szkolnej wchodzi Dyrektor szkoły oraz przynajmniej jeden nauczyciel.
3.4. Komisje Szkolne podlegają Komisji Konkursowej KRHiI KUL.
3.5. Szkoła przekaże nauczycielom przygotowującym oraz członkom Komisji Szkolnych
treść klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do regulaminu.
§4 Zasięg terytorialny i uczestnicy konkursu
4.1 Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 14 ustawy Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
4.2 W Konkursie biorą udział uczniowie, których uczestnictwo zostanie zgłoszone przez
nauczycieli szkoły w terminie wyznaczonym przez Koordynatora.
§5 Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenia uczniów do Konkursu dokonuje Komisja Szkolna (pkt. 3.2 i 3.3 Regulaminu
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego) poprzez wysłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) na adres mailowy
konkursokjw@kul.pl w terminie wyznaczonym przez Koordynatora.
§6 Przebieg i organizacja konkursu
6.1 Przebieg Konkursu jest dwuetapowy:
Etap I (szkolny) – odbywa się w szkołach, które wcześniej zgłosiły swój udział.
Etap ten obejmuje tekst leksykalno-gramatyczny, rozumienie tekstu czytanego Zestaw
tekstowy (test) przesłany jest drogą elektroniczną trzy dni robocze przed wyznaczonym

terminem Konkursu przez Koordynatora konkursu na adres e-mail podany w formularzu
zgłoszeniowym. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia I etapu Konkursu,
zapewnienie warunków do jego przeprowadzenia leżą w gestii szkoły i Komisji Szkolnej.
Komisja Szkolna sporządza protokół Konkursu (zał. 2), który wraz z wszystkimi pracami
uczniów oraz zał. 3, 4, 5 przesyła priorytetowym listem poleconym na adres:
Kolegium Romanistyki, Hispanistyki i Italianistyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
(z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego)
Decyduje data wpłynięcia przesyłki do siedziby KUL. Testy, które wpłyną po wyznaczonym
terminie będą wyeliminowane z Konkursu
Po sprawdzeniu nadesłanych prac Koordynator konkursu oraz Ekspert merytoryczny KRHiI
KUL ustalają próg punktowy oraz ostateczną listę osób zakwalifikowanych do etapu
drugiego i przesyłają ją do wiadomości szkole.
Etap II – odbywa się w siedzibie KUL w Lublinie (Aleje Racławickie 14). Na etapie
drugim zadania konkursowe sprawdzają rozumienie ze słuchu (test wyboru), rozumienie
tekstu pisanego, test leksykalno-gramatyczny oraz test sprawdzający wiedzę o cywilizacji
i kulturze Włoch.
Koordynator Konkursu wraz z nauczycielami języka włoskiego zatrudnionymi w KRHiI
KUL sprawdza poszczególne części, tworzy protokół zbiorczy etapu drugiego, ustala
ostateczną listę rankingową oraz przyznaje miejsca w Konkursie. Przed przystąpieniem do
testu II etapu finaliści zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
6.2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
6.3. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania, wykorzystuje tylko swoja wiedzę, nie ma
prawa posługiwać się materiałami pomocniczymi i elektronicznymi środkami przekazu.
6.4. Zadania konkursowe przygotowywane są na wszystkich etapach przez Komisję
Konkursową KRHiI KUL. Poziom zadań zbliżony jest do wymagań egzaminu maturalnego
(poziom podstawowy i rozszerzony).
6.5. Uczeń oraz jego opiekun pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdu, wyżywienia
oraz zakwaterowania podczas II etapu Konkursu.
6.6. Nieobecność uczestnika podczas etapu Konkursu, skutkuje zakończeniem przez tego
uczestnika udziału w Konkursie. Nie ma możliwości zorganizowania zawodów
w dodatkowym terminie
§7 Nagrody
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują indeks KUL na italianistykę, natomiast
pozostali uczestnicy II etapu Konkursu pamiątkowe dyplomy.
§8 Dodatkowe informacje
8.1 Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania jego formy w
przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z pogorszenia się sytuacji epidemicznej
lub odwołania Konkursu z tych samych przyczyn.

8.2 Zgłaszający swoje uczestnictwo w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w
Lublinie, w celu wykorzystania ich na potrzeby Konkursu 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.

Lista załączników:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Protokół I etapu Konkursu
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
4. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
5. Klauzula informacyjna dla uczniów lub opiekunów prawnych uczniów
niepełnoletnich.
6. Klauzula informacyjna dla nauczycieli oraz członków Komisji Szkolnej.

Zał. nr 1
Formularz zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Adres e-mail do kontaktu
Nr tel. do kontaktu
Skład Komisji Szkolnej
Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego

1.
2.
3.
4.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i przekazałam/em go
uczniom biorącym w nim udział.

data i podpisy członków Komisji Szkolnej

Zał. nr 2
Protokół I etapu Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Włoskiego
Konkurs przeprowadzono w: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Godzina rozpoczęcia: ………………………………………………………………………….
Godzina
zakończenia: …………………………………………………………………………
Lista uczniów, którzy przystąpili do Konkursu:
1. ………..
2. ………..
Dodatkowe uwagi: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Protokół sporządził/a ……………………………………………..
Podpis …………………………………………………………….

Zał. nr 3

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych mojego
dziecka* do celów związanych z udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Języka
Włoskiego 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny, przy
czym niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Włoskiego. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
………………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego uczestnika)

* Niepotrzebne skreślić

Zał. nr 4
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku/
wizerunku mojego dziecka* przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Włoskiego do celów promocyjnych na stronie internetowej KUL
………………………………………………………………
(czytelny podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego uczestnika)

*Niepotrzebne skreślić

Zał. nr 5
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem danych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al.
Racławickie 14, 20 – 950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl numer telefonu: 81 445 41 01),
reprezentowany przez Rektora.
2. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony
danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Włoskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na
czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Włoskiego.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia (zgoda osoby,
której dane dotyczą).
6. Dostęp do danych osobowych mają organizatorzy Konkursu. Dane osobowe laureatów Konkursu
(w tym wyniki Konkursu) mogą być opublikowane na stronie internetowej KUL, a więc
udostępnione użytkownikom strony internetowej KUL oraz przesyłane do szkół biorących udział w
Konkursie. W ramach realizacji celu dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; - cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem; - wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w ww. Konkursie
organizowanym przez administratora.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego)

Zał. nr 6
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.:
1. Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (adres: Al. Racławickie 14, 20 –
950 Lublin, adres e-mail: kul@kul.pl, numer telefonu: 81 445 41 01), reprezentowany przez Rektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32
30.
3. Dane osobowe nauczycieli przygotowujących oraz członków Komisji Szkolnych będą przetwarzane
w celu organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. na czas
organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, zawód, nazwa szkoły (miejsce pracy).
6. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe będą przekazane przez szkołę.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ww. rozporządzenia (tj. przetwarzanie
jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest
należyta realizacja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego.
8. Administrator przekazuje dane osobowe upoważnionym pracownikom oraz podmiotom, którym
powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 ww. rozporządzenia;
b) wniesienia sprzeciwu;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00 – 193 Warszawa).

