
 

 

Regulamin Konkursu Językowego „Faces of America” 

 

 Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w niniejszym 

 regulaminie.   

 

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 Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS. 

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 

 

1. Organizatorami konkursu są: Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS wchodzące 

w skład Centrum Promocji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin oraz 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, ul. Radziszewskiego 18, 

20-031 Lublin. 

2. Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego i kultury obszaru krajów 

anglojęzycznych wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.  

 

III. Adresaci konkursu 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju. 

2. Konkurs ma charakter drużynowy – jedną szkołę może reprezentować maksymalnie 

jedna drużyna składająca się z trzech uczniów.   

  

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym 

Regulaminie.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac konkursowych zgodnie        

z wymaganiami, o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.  



 

 

3. Uczestnikiem konkursu jest drużyna złożona z trzech przedstawicieli szkoły, która         

w terminie do 11 lutego 2022 r. zgłosi swój udział w konkursie e-mailowo, przesyłając  

na adres: konkurs.umcs@umcs.pl pracę konkursową, nazwę szkoły, dane osobowe 

członków drużyny (imiona, nazwiska) oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna 

drużyny.  

4. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie poprzez nadesłanie prac konkursowych 

wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora 

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) (Dz. Urz. UE L 119 

s. 1, ze zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem RODO. 

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, a także 

członkowie  ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.  

6. Drużyna poprzez przysłanie zgłoszenia do konkursu potwierdza swój udział                        

w konkursie.  

7. Przedstawiciele drużyny oświadczają, że przygotowane prace konkursowe są autorstwa  

członków drużyny i przysługują im do nich w pełnym zakresie autorskie prawa 

majątkowe, jak również, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone 

na rzecz  osób trzecich ani że nie toczy się żadne postępowanie, którego mogłyby być 

one przedmiotem. 

8. Przesłanie przez Uczestnika pracy konkursowej oznacza udzielenie Organizatorowi  

nieodpłatnej, wyłącznej licencji na korzystanie z utworu przez Organizatora wraz              

z prawem do udzielenia dalszej sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych  

na następujących polach eksploatacji w szczególności: utrwalenie i zwielokrotnienie     

w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik 

reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, 

nieograniczone rozpowszechnianie w sieci  telefonii komórkowej, wprowadzenie do 

pamięci komputera, publiczne odtworzenie,  wystawienie, wyświetlenie, nadawanie         

i reemitowanie, w tym również w działaniach marketingowych i reklamowych oraz 

modyfikacja utworu konkursowego.  

 

V. Przebieg konkursu 

 

Konkurs Językowy „Faces of America” składa się z trzech etapów:  

 

 

 



 

 

ETAP I 

1. Zgłoszone drużyny przygotowują pracę konkursową w formie eseju (limit słów: 250) 

na jeden z trzech tematów:  

 „Is America still the country of opportunity?”,  

 „What do foreigners love or hate about America?”,  

 „What is your view of the U.S.A in 2050?”. 

2. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formacie plików DOC (Microsoft 

Word). 

3. Esej zostanie oceniony według następujących kryteriów:  

 WARTOŚĆ MERYTORYCZNA (zgodność z tematem, dostosowanie utworu 

do możliwości odbiorców i potencjału tematu): 0 – 10 pkt., 

 JĘZYK (fachowa terminologia, poprawność językowa i gramatyczna oraz 

logiczna spójność utworu): 0 – 10 pkt., 

 INNOWACYJNOŚĆ (kreatywność, oryginalność i  pomysłowość w zakresie 

przedstawienia tematu): 0 – 10 pkt. 

4. Maksymalna ilość punktów: 30. 

5. Ocena i punktacja: bardzo dobry (5,0) – 30-27 pkt, dobry plus (4,5) – 26-23 pkt, dobry 

(4,0) – 22-19 pkt, dostateczny plus (3,5) – 18-16 pkt, dostateczny (3,0) – 15-12 pkt, 

niedostateczny (2,0) – poniżej 11 pkt. 

6. Prace konkursowe należy przysyłać na adres e-mail: konkurs.umcs@umcs.pl od dnia 

ogłoszenia konkursu do 11 lutego 2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą 

przyjmowane. 

7. Na podstawie przesłanych prac konkursowych wyłonionych zostanie 10 drużyn, które 

zostaną zakwalifikowane do II etapu.  

8. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi za pośrednictwem strony internetowej 

www.umcs.pl w zakładce „Kandydat” oraz drogą e-mailową w dniu 1 marca 2022 r. 

9. Etapy II i III zaplanowano na 21 marca 2022 r. w trakcie Drzwi Otwartych UMCS. 

 

ETAP II 

 

1. Część pisemna trwa 60 minut.  

2. Trzyosobowe drużyny szkolne rozwiązują w tym czasie test wielokrotnego wyboru          

z zakresu znajomości kultury i języka angielskiego.   

3. Podpisane prace sprawdzane będą bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej  przez 

członków Komisji Konkursowej.  

4. Do etapu III przechodzi 5 drużyn, które w etapie II uzyskały najwyższą liczbę punktów. 

5. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwie drużyny takiej samej sumy liczby 

punktów w etapie II, Komisja Konkursowa może dopuścić do III etapu więcej niż             

5 drużyn.   



 

 

6. Uczniowie w czasie sprawdzania prac pisemnych wezmą udział w prezentacjach  lub 

wykładach przygotowanych przez Centrum Promocji UMCS.  

  

ETAP III 

 

1. Odbędzie się po sprawdzeniu prac pisemnych.  

2. Każda drużyna, która przejdzie do etapu III, będzie miała za zadanie obejrzenie quizu 

multimedialnego, a następnie podanie właściwej odpowiedzi do prezentowanych treści.   

3. Każdej drużynie przysługuje 0,5 – minutowa narada przed udzieleniem odpowiedzi.  

4. W klasyfikacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte w etapie III.   

5. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwie drużyny takiej samej sumy liczby 

punktów z etapu pisemnego oraz ustnego, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę 

liczbę punktów uzyskanym w etapie I. Jeśli natomiast i w tym przypadku liczba 

uzyskanych punktów będzie jednakowa, Komisja przeprowadza dogrywkę ustną             

o kolejne miejsce w punktacji, do pierwszego popełnionego błędu, w formie 

multimedialnego quizu.  

6. Tytuł laureata konkursu przysługuje trzem drużynom, które uzyskają najwyższe 

wyniki. 

7. Dla wszystkich uczestników II etapu przewiduje się dyplomy oraz drobne upominki,    

a dla pięciu najlepszych zespołów – dyplomy oraz nagrody ufundowane przez 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i sponsorów. Uroczyste wręczenie nagród 

odbędzie się po zakończeniu III etapu.  

 

VI. Ocena prac konkursowych, komisja konkursowa 

  

1. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową.  

2. Komisja Konkursowa dokonuje selekcji nadesłanych prac konkursowych i spośród nich 

wybiera drużyny, które zostaną zakwalifikowane do II i III etapu konkursu.  

3. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu konkursu, dokonuje oceny 

prac konkursowych, przeprowadza II i III etap konkursu oraz przyznaje nagrody                

i wyróżnienia.  

  

VII. Nagrody 

  

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa przyznaje:  

a) nagrody główne dla członków drużyn, które zajęły trzy pierwsze miejsca,  

b) nagrody dla członków drużyn z miejsc cztery i pięć,  

c) zestawy upominków i pamiątkowe dyplomy dla wszystkich drużyn, które 

zakwalifikowały się do II etapu konkursu.  



 

 

VIII. 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.  

 

IX. Ochrona danych osobowych 

 

1. W celu organizacji konkursu Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pozyskuje od osób 

zainteresowanych dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu 

kontaktowego, adresu email do kontaktu, nazwę szkoły i klasę. 

2. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie do celów 

związanych z konkursem i będą chronione zgodnie z regulacją krajową dotyczącą 

ochrony danych osobowych oraz postanowieniami 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 (tzw. 

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych/RODO). 

3. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie - 

Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, 

przetwarzający te dane w związku z konkursem. Uniwersytet wyznaczył osobę 

odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w oparciu            

o unormowania RODO, z którą można skontaktować się pod adresem: 

dane.osobowe@umcs.pl 

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, żądania sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych oraz 

wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze 
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względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie formularza odwołującego zgodę 

na w/w adres uniwersytetu lub na w/w adres e-mailowy. Uczestnik ma prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego w okresie ochrony danych osobowych, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (UODO). 

5. W oparciu o zgromadzone dane nie są podejmowane przez administratora danych 

osobowych decyzje w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają również 

profilowaniu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub 

wykorzystanie danych osoby trzeciej przez uczestników konkursu. 

 
 


