REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ

ZAKRES MATERIAŁU
Pytania konkursowe będą ułożone tylko na podstawie zagadnień
zamieszczonych na stronie : www.poprawnapolszczyzna.pl

NAGRODY
1.

KAŻDA UCZESTNICZKA I KAŻDY UCZESTNIK
KONKURSU OTRZYMA NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ!

2.

CEL NADRZĘDNY KONKURSU
Propagowanie grzeczności obyczajowej i językowej jako elementu nie tylko
kultury społecznej, ale także kultury języka polskiego

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW
1.
2.
3.

szkoła podstawowa – każda klasa odpowiada danej kategorii wiekowej (klasa 1.
– kat. I etc.)
gimnazjum (wszystkie klasy) – jedna kategoria wiekowa
liceum, technikum (wszystkie klasy) – jedna kategoria wiekowa)

2.
3.

Każda uczennica/każdy uczeń otrzyma szczegółową informację
zwrotną w postaci analizy wyników konkursu, np.: zasada precedencji
– 80%; formy grzecznościowe – 90% etc. Uczeń będzie miał
odniesienie do średniego wyniku krajowego.
Jeżeli w konkursie weźmie udział cała klasa, to oprócz analizy
indywidualnej nauczyciel otrzyma opracowanie wyników całej klasy.
Nauczyciele otrzymają wyniki w formie elektronicznej po zalogowaniu
się na stronie www.poprawnapolszczyzna.pl.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
KONKURS SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO ETAPU

JURY KONKURSU
korpusu

6.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1.
2.
3.

Zadaniem uczestniczek i uczestników konkursu będzie udzielenie
odpowiedzi na pytania testowe (test wielokrotnego wyboru plus jedno
polecenie otwarte).
W składzie jury zasiądą pracownicy
dziennikarze, politycy i aktorzy.

4.
5.

UMIEJĘTNOŚCI
1.

3.

dyplomatycznego,

Wszyscy uczestniczki i uczestnicy konkursu otrzymają nagrody
książkowe.
Jury przyzna w każdej kategorii po 3 nagrody (trzy tytuły
laureatki/laureata w każdej kategorii wiekowej). Nagrodami będą
grawerowane pióra wieczne wykonane z cennych, wysokiej klasy
materiałów. Wśród tych wyjątkowych nagród znajdą się wyroby
najlepszych, światowych producentów, takich jak: Parker, Waterman,
Sheaffer, Visconti.
Ponadto w każdej szkole zostanie przyznany tytuł Mistrza/ Mistrzyni
dobrych manier uczennicy/uczniowi, która/który uzyska najwyższą
liczbę punktów w szkole.
Wszyscy nauczyciele, przygotowujący uczennice i uczniów
do konkursu, otrzymają dyplom współorganizatora ogólnopolskiego
konkursu Savoir-vivre na co dzień.
Koszty przybycia uczennic, uczniów i nauczycieli na galę laureatów
pokrywa jednostka delegująca lub rodzice
Laureaci otrzymają nagrody podczas gali laureatów, która odbędzie się
w gmachu Polskiej Akademii Nauk.

4.
5.

Szkolny Organizator Konkursu wypełnia zgłoszenie na stronie:
www.poprawnapolszczyzna.pl do 5 grudnia 2016 r. (opłata
konkursowa po 1 stycznia 2017).
Minimalna liczba uczestników ze szkoły – 10 osób (łącznie
ze wszystkich kategorii wiekowych).
Konkurs odbędzie się w szkołach 13 marca 2017 r.; godzinę ustala
Szkolny Organizator.
Zmiana terminu (w wyjątkowych sytuacjach) jest możliwa
po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem konkursu.
Organizator konkursu zobowiązuje się do przesłania Szkolnemu
Organizatorowi testów konkursowych i kart odpowiedzi do pocztową
nie później niż 12 marca 2017 r.

6.

Szkolny Organizator przesyła prace konkursowe nie później niż 14
marca 2017 r.
7. W przypadku uczestnictwa z danej szkoły mniej niż 20 uczniów
Szkolny Organizator pobiera testy i karty konkursowe ze strony
internetowej: www.poprawnapolszczyzna.pl w dniu konkursu.
8. Wyniki
konkursu
zostaną
zamieszczone
na
stronie:
www.poprawnapolszczyzna.pl 18 maja 2017 r., dostęp do wyników
będą mieli tylko nauczyciele prowadzący konkurs w danej szkole.
9. Szkolny organizator przesyła do Organizatora konkursu tylko
wypełnione karty odpowiedzi. Prosimy o nieodsyłanie
testów
konkursowych.
10. Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników oraz wyróżnienia
zostaną dostarczone do szkół do końca maja 2017 r.

4. „LOGOS" jest płatnikiem podatku od nagród konkursowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

6.

1.Uczestniczką/Uczestnikiem konkursu może być każda uczennica, każdy
uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum.

Opłata konkursowa wynosi 7 złotych; dotyczy tylko uczniów
ze szkół, które uczestniczą w konkursach: „Z ortografią na co
dzień” lub „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. W przypadku
uczestnictwa więcej niż 100 uczniów opłata zryczałtowana wynosi
600 złotych. W przypadku wniesienia opłaty zryczałtowanej
w konkursie może wziąć udział dowolna ilość uczniów (np. gdy
ze szkoły weźmie udział 200 uczniów, opłata wyniesie 3 zł.)
Opłata konkursowa dla pozostałych uczestników wynosi
9 złotych lub opłata zryczałtowana w wysokości 800 złotych.
CENTRUM EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ "LOGOS" SC.
JASIENICA MAZOWIECKA, UL.WOŁOMIŃSKA 5, 05-240 TŁUSZCZ
TELEFONY: 504010288
www.poprawnapolszczyzna.pl
E-MAIL: konkurs@poprawnapolszczyzna.pl
REGON: 146880195z, NIP: 125-162-26-56
KSIĘGOWOŚĆ/FAKTURY – E-MAIL: agdoradca@wp.pl
3.
„LOGOS" jest instytucją, która sama pokrywa koszty nagród
oraz obsługi technicznej konkursu.

1.
2.
3.
4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Reklamacje, związane z przebiegiem konkursu, można składać
pod adresem firmy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną.
W przypadku ujawnienia
niesamodzielnej pracy uczestników
zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia w danej placówce
dodatkowego testu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamiany nagród
dla laureatek, laureatów, finalistek i finalistów na nagrody o wyższej
wartości.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ani wglądowi.

PRZYKŁADOWE POLECENIA KONKURSOWE
1. Jedną z zasad powitań jest to, że
a) starszy wita młodszego.
b) kobieta wita mężczyznę.
c) młodszy wita starszego.
d) niższa w hierarchii kobieta wita wyższego w hierarchii
mężczyznę.

2. W trakcie zebrania rodziców z wychowawcą
a) tylko nauczyciel może odebrać telefon.
b) rodzic może odebrać telefon.
c) telefony wszystkich uczestników zebrania powinny być
wyciszone.
d) odebranie telefonu jest dopuszczalne
w wyjątkowej sytuacji.

3. W trakcie rozmowy nauczyciel - uczeń
a) uczeń może trzymać ręce w kieszeniach.
b) uczeń nie powinien trzymać rąk w kieszeniach.
c) uczeń może dyskretnie żuć gumę.
d)nauczyciel siedzi, a uczeń powinien stać.
PRZYKŁADOWE POLECENIE OTWARTE
Jesteś świadkiem sytuacji, kiedy Twoja koleżanka/Twój kolega
odpisuje pracę domową. Opisz, co robisz…
Więcej na: poprawnapolszczyzna.pl

