REGULAMIN KONKURSU „JĘZYKIADA 2018”

§1
CELE KONKURSU
Celem Konkursu Językowego „Językiada 2018” (zwanego dalej Konkursem) jest wyłonienie
studentów z najlepszą znajomością języków obcych oraz promowanie ich firmom oraz
instytucjom, a także integracja środowiska studentów.

§2

ORGANIZATOR KONKURSU
2.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z siedzibą przy ul.
Kamiennej 57/10, 53-307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400 (zwane dalej Organizatorem).
2.2 Współorganizatorami Konkursu (zwanymi dalej Koordynatorami Lokalnymi) są członkowie
organizacji studenckich:
 z Uniwersytetu Warszawskiego
 z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 z Wyższej Szkoły „Ateneum” w Gdańsku
oraz Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie.

§3
MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
3.1. Oficjalną stroną Konkursu jest strona internetowa www.jezykiada.pl.
3.2. Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony zostanie za pośrednictwem Internetu na stronie
internetowej Konkursu.
3.3. Drugi etap Konkursu odbędzie się na terenie uczelni w następujących miastach: Wrocław,
Poznań oraz Kraków. Dokładna lokalizacja zostanie podana z wyprzedzeniem.
3.4. Trzeci etap Konkursu odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

§4
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
4.2. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być student dowolnej uczelni
wyższej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym dokumentem
potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Uczestnikiem
Konkursu nie może być student studiów doktoranckich oraz podyplomowych.
4.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie pierwszego etapu Konkursu. Jest on
dostępny na stronie jezykiada.pl w terminie od 16.04.2018 do 27.04.2018.
4.4. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz Współorganizatorzy.
4.5. Do Konkursu z poszczególnych języków nie mogą przystąpić osoby posiadające
obywatelstwo oraz/lub będące absolwentami szkół wymienionych poniżej krajów.
4.5.1. Do Konkursu z języka angielskiego oraz angielskiego biznesowego nie mogą przystąpić
osoby posiadające obywatelstwo oraz/lub będące absolwentami szkół następujących krajów:
Australia, Botswana, Filipiny, Gambia, Ghana, Gwinea, Gujana, Indie, Kamerun, Kanada, Kenia,
Liberia, Malawi, Malta, Namibia, Nigeria, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, RPA,
Tanzania, Uganda, USA, Wielka Brytania, Zambia, Zimbabwe, Hong Kong.
4.5.2. Do Konkursu z języka niemieckiego nie mogą przystąpić osoby posiadające obywatelstwo
oraz/lub będące absolwentami szkół następujących krajów : Austria, Belgia, Liechtenstein,
Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria.
4.5.3. Do Konkursu z języka hiszpańskiego nie mogą przystąpić osoby posiadające obywatelstwo
oraz/lub będące absolwentami szkół następujących krajów: Argentyna, Boliwia, Chile,
Dominikana, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Gibraltar, Gwinea Równikowa, Haiti, Hiszpania,
Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Portoryko,
Salwador, Wenezuela, Urugwaj, USA (stany: Nevada, Arizona, Kalifornia, Floryda, Nowy Jork).

§5

PRZEBIEG ORAZ TERMINY KONKURSU
5.1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach.
5.1.1. Pierwszy etap Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach od 16 kwietnia 2018r. do 27
kwietnia 2018r. na stronie internetowej Konkursu.
5.1.2. Drugi etap Konkursu zostanie przeprowadzony 9 maja 2018r. na terenie uczelni wyższych
w następujących miastach: Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa oraz Kraków.

5.1.3. Trzeci etap Konkursu zostanie przeprowadzony 18 maja 2018r. na terenie Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
5.2. Dokładne miejsca oraz czas rozpoczęcia poszczególnych etapów Konkursu zostaną podane z
wyprzedzeniem.
5.3. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego
znajdującego się na stronie internetowej Konkursu z podaniem pełnych i prawdziwych danych
osobowych.
5.3.1. W trakcie rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i
zadeklarować kategorię językową, w której chce wziąć udział.
5.3.2. Uczestnik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie wymaganych pól, na przetwarzanie jego
danych osobowych w procesie rekrutacji i na potrzeby Organizatora, w tym przez Patronów
Dziedzin oraz firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.),
5.3.3. Uczestnik zobowiązany jest wybrać jedną kategorię językową spośród kategorii: język
angielski, język angielski biznesowy, język niemiecki, oraz język hiszpański.
5.3.4. Uczestnik nie może zmienić raz wybranej kategorii językowej podczas Konkursu.
5.3.5. Pierwszy etap Konkursu polega na wypełnieniu testu gramatyczno-leksykalnego z
wybranego języka. Test obejmuje 21 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Zestawy pytań
testowych Konkursu zostały opracowane przez Partnera Merytorycznego oraz Partnera
Głównego Konkursu
5.3.6. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu on-line wynosi 21 minut, podczas których
Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać. Jeśli tego nie zrobi, test zostanie automatycznie
wysłany po upływie limitu czasu. Natychmiast po wysłaniu odpowiedzi Uczestnik informowany
jest o wyniku testu.
5.3.7. Do testu przystąpić można tylko raz.
5.4. Uczestnikami drugiego etapu Konkursu są osoby, których liczba punktów z pierwszego etapu
przekroczy próg ustalony przez Organizatora.
5.4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników drugiego etapu ze
względów organizacyjnych.
5.4.2. Drugi etap Konkursu polega na przystąpieniu do pisemnego testu sprawdzającego
umiejętności gramatyczno-leksykalne. Test składa się z 50 pytań zamkniętych jednokrotnego
wyboru.
5.4.3. Tożsamość Uczestnika drugiego etapu będzie weryfikowana na podstawie aktualnej
legitymacji studenckiej lub indeksu z aktualnym wpisem na semestr letni roku akademickiego
2017/2018, lub na podstawie odpowiedniego dokumentu wydanego przez organ uczelni,

potwierdzającego status studenta. Student będzie zobowiązany okazać odpowiedni dokument
przed przystąpieniem do drugiego etapu.
5.4.4. Testy rozwiązywane podczas drugiego etapu są kodowane.
5.4.5. Arkusz odpowiedzi należy wypełnić długopisem z czarnym tuszem. Na arkuszu odpowiedzi
nie należy nanosić innych znaków niż oznaczające wybór odpowiedzi. Niezastosowanie się do
powyższych ustaleń oznacza dyskwalifikację Uczestnika II etapu.
5.4.6. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu arkusza nie ma możliwości korekty błędu. W
szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość jednokrotnej wymiany arkusza odpowiedzi.
5.4.7. Testy rozwiązywane podczas drugiego etapu Konkursu opracowane zostały przez Partnera
Merytorycznego oraz Głównego Konkursu.
5.4.8. Treść testów do czasu rozpoczęcia drugiego etapu jest znana jedynie Organizatorowi i
Partnerowi Merytorycznemu oraz Partnerowi Głównemu Konkursu.
5.5. Na podstawie punktów uzyskanych w drugim etapie Konkursu stworzony zostanie ranking
Uczestników każdej kategorii językowej.
5.5.1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w drugim etapie, o miejscu w rankingu
decyduje liczba punktów zdobyta w pierwszym etapie Konkursu. Jeżeli procedura ta nie
przyniesie rozwiązania, osoby zajmą miejsce ex aequo.
5.6. Do trzeciego etapu przechodzi na pewno pierwsze dziesięć osób z rankingu w każdej
kategorii językowej, które uzyskały przynajmniej 60% punktów w drugim etapie.
5.7. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób zakwalifikowanych do III etapu na
stronie internetowej Konkursu. O zakwalifikowaniu do III etapu Konkursu osoby te będą także
powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie. W przypadku, gdy
Uczestnik odmówi uczestnictwa w trzecim etapie Konkursu lub Organizator nie zdoła się z nim
skontaktować, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z rankingu danej kategorii
językowej.
5.7.1. Uczestnictwo w trzecim etapie Konkursu należy potwierdzić. Data potwierdzenia zostanie
podana przez Organizatora.
5.8. Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w formie Assessment Center lub Case Study.
Organizator pozostawia dowolność wyboru formy przeprowadzenia III etapu konkursu
Partnerowi przeprowadzającemu III etap konkursu.
5.8.1. Dokładny harmonogram trzeciego etapu podany zostanie na stronie internetowej
Konkursu.
5.9. Testy z I oraz II etapu konkursu sprawdza Organizator. Odpowiedzi do pytań dostarczone są
przez Partnerów Merytorycznych oraz Partnera Głównego. Za ocenę III etapu konkursu,
odpowiedzialni są Partnerzy przeprowadzający III etap Konkursu z danych języków.

5.10. Wynik końcowy jest sumą punktów uzyskanych przez Uczestnika w drugim i trzecim etapie.
5.11. Wyniki końcowe Konkursu zostaną podane podczas gali rozdania nagród w dniu
przeprowadzenia III etapu, w miejscu i godzinie wskazanej przez Organizatora na stronie
internetowej Konkursu jezykiada.pl.

§6

NAGRODY
6.1. Za finalistów Konkursu uważa się Uczestników zakwalifikowanych do trzeciego etapu
Konkursu.
6.2. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w Gali rozdania nagród.
6.2.1. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest osobisty odbiór nagród w siedzibie
Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR, jednakże nie później niż do dnia 31 maja 2018.
6.3. Nagrodę główną, tj. kurs językowy w Hiszpanii, wygrywa uczestnik, który osiągnie najwyższą
liczbę punktów liczoną łącznie z II oraz III etapu Konkursu.

§7

SKARGI I WNIOSKI
7.1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w poszczególnych etapach Konkursu
powinny być składane w formie pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora, listem poleconym
bądź wiadomością e-mail na adres kontakt@jezykiada.pl, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od
daty ogłoszenia listy Uczestników danego etapu Konkursu z dopiskiem „Językiada 2018”.
7.2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres skarżącego, jak
również podstawę wniosku lub skargi.
7.3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni
roboczych od dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania wnioskowego Organizator powiadomi
zainteresowaną stronę listem poleconym lub drogą mailową.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Kamienna
57/10, 53-307 Wrocław oraz na stronie internetowej Konkursu.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek
świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby
doręczające przesyłki.
8.3. Odpowiedzialność za poprawność testów ponosi Parter Merytoryczny oraz Partner Główny
projektu.
8.4. Wszelkie skutki pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas trzech etapów Konkursu
ponosi Uczestnik.
8.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz
Partnerów Konkursu. Organizator nie będzie przekazywać danych osobom trzecim, poza
wypadkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i
przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem
Konkursu, zarówno bieżącej edycji Konkursu, jak i przyszłych. Każda osoba ma prawo do wglądu i
zmiany swoich danych osobowych.
8.6. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej Konkursu
jezykiada.pl.
8.7. Wyniki Uczestników Konkursu niebędących finalistami Konkursu nie będą ujawnione
publicznie bez zgody zainteresowanych.
8.8. Każdy Uczestnik pierwszego etapu będzie miał możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych
przez siebie punktów na swoim indywidualnym koncie uczestnika Konkursu.
8.9. Każdy uczestnik drugiego etapu będzie miał możliwość sprawdzenia swojego testu z II etapu,
po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takowej potrzebie.
8.10. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu,
rozstrzygane są przez Organizatora, a w razie konieczności w porozumieniu z Patronami
Merytorycznymi i resztą Partnerów.
8.11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

