
Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii 
 

Regulamin 
 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS w Lublinie. 

Centrum powstało w wyniku porozumienia Instytutu Camõesa w Lizbonie (jednostka podległa 

portugalskiemu MSZ) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Centrum ściśle 

współpracuje z Ambasadą Portugalii w Warszawie oraz innymi ambasadami krajów 

portugalskojęzycznych. 

 

Cele konkursu: 

1. Sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu historii, geografii oraz kultury Portugalii i Brazylii 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 

2. Zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania informacji nt. Portugalii i Brazylii. 

3. Nawiązanie kontaktów między Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy UMCS  

a społecznościami szkolnymi.  

 

Organizacja konkursu: 

1. Konkurs składa się z jednej części  pisemnej przeprowadzonej oddzielnie dla uczniów gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do połączenia w/w 

kategorii. 

2. Pytania (wymagające prostych, konkretnych odpowiedzi) będą sformułowane w języku polskim.  

3. W wypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez najlepszych uczestników organizatorzy mogą 

przeprowadzić drugi etap w formie ustnej. 

4. Chętni do wzięcia udziału powinni zgłosić swoje uczestnictwo e-mailem 

(clp.lublin.polonia@gmail.com) bądź listownie na adres Centrum Języka Portugalskiego/Camões 

(ul. Sowińskiego 12, 20-040 Lublin) najpóźniej do 30.11.2014. 

5. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie przez każdego z 

uczestników KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, dołączonej do niniejszego Regulaminu. Poprawnie 

wypełnioną kartę należy przesłać w formie papierowej na adres Centrum podany w pkt. 4 

Regulaminu. 

6. Jeżeli  uczeń lub grupa uczniów  przygotowywana jest i zgłaszana do konkursu przez nauczyciela 

danej szkoły, nauczyciel ten obowiązany jest wypełnić KARTĘ DLA NAUCZYCIELA, dołączonej do 

niniejszego Regulaminu. Poprawnie wypełnioną kartę należy przesłać w formie papierowej na 

adres Centrum podany w pkt. 4 Regulaminu. 

7. Konkurs zostanie przeprowadzony 12.12.2014 o godz. 11.00. W wyniku nieprzewidzianych 

okoliczności Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia się konkursu. W 

takim przypadku Organizator zobowiązuje się poinformować o zmianach wszystkich uczestników 

konkursu. 

8. Prace uczniów ocenia komisja, w skład której wejdą pracownicy Zakładu Studiów 

Portugalistycznych UMCS. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 3 dni po przeprowadzeniu konkursu. 

10. Laureaci – zdobywcy pierwszych trzech miejsc, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Centrum. 

mailto:clp.lublin.polonia@gmail.com


KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Konkurs wiedzy o Portugalii i Brazylii 

 

Imię i nazwisko - Adres do korespondencji 
- e-mail 
- nr telefonu 
 

Dane szkoły: 
- Pełna nazwa szkoły  
(w przypadku zespołu szkół zaznaczenie czy chodzi o 
Gimnazjum czy Szkołę ponadgimnazjalną) 

- adres                         - e-mail 

   
 
 
 
 
 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY PEŁNOLETNIEJ* 
 
Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).  
 
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii, 
organizowanego przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie. 
 
 
………………………………………………………………………………………………            …………………………………………………..…………………………………………. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                         (podpis czytelny) 
 
 

 
 
……………………………………………………………..  
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)  
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 
Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).  
 
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………….………… wiek …………………...…  
 
Zgoda udzielona jest tylko do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursu wiedzy o Portugalii i Brazylii, 
organizowanego przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie. 

 
 
……………………………………………………………………………….…                         ……………………………………………………………..……………………………. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                (podpis rodzica /opiekuna) 
 
 

 
* Wypełnia uczeń, który ukończył 18 rok życia. W innym przypadku zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych udziela jeden z rodziców ucznia lub jego opiekun prawny. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA DLA NAUCZYCIELA  
 

 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………. 
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
Oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.).  
 
Zgoda udzielona jest do przetwarzania danych oraz ich udostępniania na potrzeby konkursów organizowanych przez Centrum 
Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie. 
 
 
…………………………………………………………………………………….….…                       …………………………………………………………………………. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                   (podpis czytelny) 

 

 
 


