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1. Загальні положення; склад учасників, реєстрація
Регіональні олімпіади проводять місцеві оргкомітети, а перевірку робіт здійснює журі, визначене
оргкомітетом даного регіону. Централізована інформаційна підтримка олімпіад здійснюється на
сайті ling.org.ua; координатор — Данило Мисак (danmysak@gmail.com).
Спеціальних знань для участі й успішного виступу на змаганні мати не потрібно. Приклади задач,
які пропонують на лінгвістичних олімпіадах, можна переглянути на вищевказаному сайті.
Мета проведення олімпіад — відкрити для українських школярів таку галузь науки, як лінгвістика,
показати її цікаві й несподівані аспекти, стимулювати всебічний інтелектуальний розвиток учасників.
Участь в олімпіаді є відкритою, добровільною і безкоштовною. Олімпіада в кожному регіоні складається з єдиного туру, що передбачає індивідуальну роботу учасників.
В олімпіаді будь-якого регіону, що її проводить, мають право брати участь школярі всіх навчальних
закладів України незалежно від класу навчання; але рекомендовано участь учням 8—11-х класів.
Для участі в заході необхідно завчасно зареєструватися. Електронну реєстрацію проводять на індивідуальному сайті регіональної олімпіади або на централізованому сайті (див. вище). Учасникам, які не встигли зареєструватися, може бути відмовлено в участі, навіть якщо вони прийдуть на
тур.
Учасники отримують умови задач українською або російською мовою залежно від їхніх побажань
(але лише однією мовою). Кожен учасник може писати роботу українською або російською мовами, але бажано писати роботу тією мовою, якою учасник отримав завдання.
Усі запитання стосовно умов задач учасники повинні адресувати під час туру членам журі. Після
олімпіади умови задач учасники залишають собі.
Зразки розв’язання задач публікують в інтернеті по завершенні туру.
Спроба учасника списати та інша нечесна поведінка можуть і будуть покарані організаторами дискваліфікацією.

2. Формат туру і підведення підсумків
У кожному регіоні тур олімпіади проходить у єдиному заліку для всіх класів. Учасникам буде запропоновано 4 задачі для розв’язування протягом 4 годин.
Максимальна оцінка, яку учасник може здобути за одну задачу, становить 20 балів. Оцінки за всі
задачі додають. Таким чином, максимальний можливий сумарний результат складає 80 балів. Результат виступу учасника визначається виключно набраною сумою балів.

Учасників нагороджують дипломами, виходячи з таких засад:
 Загальна кількість призових (I, II і III) місць має складати орієнтовно від чверті до половини
кількості всіх учасників у даному заліку.
 Мають бути врахованими суттєві розриви між результатами учасників.
 На розсуд організаторів дипломами-відзнаками можуть бути нагороджені учасники, що не
отримали призового місця.
 Окремими дипломами може бути нагороджено учасників, що найкраще розв’язали ту чи
іншу задачу, навіть якщо вони вже мають диплом призера або диплом-відзнаку.
Результати буде оприлюднено на індивідуальному сайті регіональної олімпіади (якщо такий є) та
на централізованому сайті (див. вище). Публікації підлягають також і детальні критерії оцінювання
робіт.

3. Відбір серед переможців
За умови надсилання місцевим оргкомітетом центральним координаторам копій робіт відповідних учасників та на розсуд журі олімпіади і центральних координаторів:
 Троє чи більше учасників, що вдало виступили на регіональній олімпіаді, зможуть розраховувати на безкоштовну поїздку в Київ для участі в Київській відкритій олімпіаді, що пройде
на початку 2016 р. При виборі таких учасників грає роль не лише показаний результат, але й
клас, у якому вчиться учасник.
 Серед переможців усіх регіональних олімпіад буде відібрано трьох чи більшу кількість учасників, яким буде оплачено поїздку у Вроцлав для участі у фінальному етапі польської
олімпіади з лінгвістики, що пройде 9 квітня 2016 р.

