
Regulamin Konkursu Wiedzy  o Antyku “ Per aspera ad astra “  

Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym regulaminie. 
Przedmiotowe postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych [Dz.U.z 2013 r. Nr 223, poz. 907, z późn. zm.] 
 

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zasady ogłaszania, 
kryteria oraz sposób oceny, sposób informowania o konkursie i jego warunkach. 
2. Konkurs jest ogłoszony przez Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, zwane 
dalej Organizatorem Konkursu. 
3. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza 
Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków 
Obcych UMCS.  
4. Nad merytorycznym przygotowaniem Konkursu z ramienia Uniwersytetu czuwa Dyrektor 
Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.  
 

II ORGANIZATOR I CEL KONKURSU 
 

 Organizator Konkursu: 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5  
20 – 031 Lublin 
 

Jednostka odpowiedzialna za kontakt: Centrum Promocji UMCS  
Adres e-mail: konkurs.umcs@poczta.umcs.lublin.pl 
Tel. ( 81 ) 537 54 19  
 

2. Celem konkursu jest propagowanie kultury Starożytnej Grecji i Rzymu wśród młodzieży  
ponadgimnazjalnej oraz sprawdzenie stanu wiedzy z wyżej wymienionej tematyki.  
 
 
III DATA I MIEJSCE KONKURSU:  
 
1. Test odbędzie się 18 października 2016 roku o godzinie 10:00.  
2. Miejscem przeprowadzenie Konkursu jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”   
ul. Radziszewskiego 16 20-031 Lublin.  
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IV ADRESACI KONKURSU 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.  
 

 
V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
 

2. Uczestnicy Konkursu zgłaszają swój udział w Konkursie mailowo, przesyłając na adres: 
konkurs.umcs@poczta.umcs.lublin.pl nazwę szkoły, imiona, nazwiska uczestników oraz 
nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna w terminie do 10 października 2016rr do godziny 
15:00.  
3. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu.  
4. Limit uczestników w konkursie wynosi:  60 osób 
5. Zgłoszenia nadesłane po terminie lub po wygaśnięciu limitu miejsc nie będą uwzględniane.  
 
VI PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: Etap I i Etap II.  
 

2. ETAP I 
Uczestnicy konkursu przystępują do pisemnego testu dotyczącego zagadnień związanych z 
kulturą starożytnej Grecji i Rzymu. Zakres tematów podzielony jest na 4 działy dotyczące Grecji i 
4 dotyczące Rzymu :  
Gracja : 1) historia , 2) literatura, 3) filozofia , 4 )sztuka   oraz  Rzym : 1) historia , 2) literatura ,  
3)sztuka, 4 ) zdobycze cywilizacji ( prawo , budownictwo). Cały test zawiera 56 pytań ( 28 
dotyczących Grecji i 28 dotyczących Rzymu – po 7pytań z każdej dziedziny). Czas trwania testu 
45 minut. 
 
3. Do drugiego etapu przechodzi 10 kandydatów , którzy uzyskali najwięcej punktów. 
 
 
4. ETAP II 
 

 Część ustna 
Kandydaci losują 2 pytania z wybranego przez siebie działu dotyczącego tematyki wymienionej 
w etapie pierwszym. Przed odpowiedzią mają 5 minut czasu na przygotowanie. Czas wypowiedzi  
około 7- 10 minut.  

 Tytuł laureata konkursu przysługuje kandydatowi , który zostanie najlepiej oceniony przez 
komisję. 
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VII Zasady Punktacji  
1. Za każdą poprawną odpowiedź w Teście uczestnik otrzyma 1 punkt, za błędną odpowiedź 
przyznanych zostanie 0 punktów.  
2. W etapie drugim ocenie podlegać będzie wiedza merytoryczna na dany temat oraz płynność 
wypowiedzi.  
 
VIII Nagrody  
 
1. Dla wszystkich uczestników II etapu przewiduje się dyplomy oraz upominki, a dla zwycięzców 
– dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej  
i sponsorów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu II etapu. 
2. Nagrody rzeczowe przyznane zostaną uczestnikom z miejsc :  1,2,3.  

 
 
 
IX  KOMISJA KONKURSOWA 
1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. 
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny testów i wybiera kandydatów , którzy zostaną 
zakwalifikowane do II  etapu konkursu. 
3. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu, dokonuje oceny   i 
przeprowadza II  etap konkursu oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia. 
 
 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1.Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady 
prowadzenia Konkursu. 
2.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 
Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia 
społecznego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione 
zgłoszenia do Konkursu. 
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 
nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu z uczestnikiem. 
5.Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na 
zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 

 


