KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO,, Lubię język niemiecki, bo…’’
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych uczących się języka
niemieckiego w szkole, w dowolnym wymiarze godzin i dowolnej formie (lekcje, kółko
zainteresowań itp.) do udziału w konkursie z języka niemieckiego pt. ,,Lubię język
niemiecki, bo…’’.
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego
obszaru językowego, promowanie właściwego wykorzystania Internetu jako źródła
wiadomości oraz umożliwienie uczestnictwa w konkursie uczniom mającym zdolności
nie tylko językowe, ale i plastyczne.

Regulamin:
1.Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego, Oddział w Olsztynie.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas I-VIII, w trzech
kategoriach wiekowych:
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII
3. Technika wykonania prac dowolna, prace mogą być maksymalnie w formacie A3, z
wyłączeniem technik komputerowych.
4. Praca powinna być wykonana przez jednego ucznia. Każda szkoła może zgłosić
maksymalnie dwie prace konkursowe w każdej z powyższych kategorii wiekowych.
Szkoły mogą organizować własne eliminacje konkursowe pomagające wyłonić
najlepsze prace.
5. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność z
tematem, pomysłowość i kreatywność, poprawność językową, estetykę wykonania
pracy.
6. Prace należy dostarczyć pod adres:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Olsztynie
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie
ul. Roberta i Karola Małłków 3
10-113 Olsztyn (sekretariat szkoły)
z dopiskiem na kopercie – KONKURS PLASTYCZNY „Lubię język niemiecki,
bo…”
Ostateczny termin dostarczania prac: 18.01.2019 (W przypadku prac wysłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego)
W przypadku wysyłania prac pocztą na uczestnikach spoczywa odpowiedzialność
właściwego
zabezpieczenia
pracy
na
czas
transportu.
6a. Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę wraz z danymi:
imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładna nazwa i adres szkoły (może być pieczątka),
imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia, adres email oraz numer telefonu do
kontaktu (szkoły lub opiekuna)
przykład:

Jan Kowalski, klasa 3b,
Szkoła Podstawowa Nr 485 w Olsztynie,
ul. Wiśniowa 512; tel. 123456789
opiekun: Anna Wiśniewska
email do kontaktu:
szkolapodstawowanumer485@olsztyn.com
(W przypadku, gdy z jednej szkoły będzie wysyłanych więcej prac, sugerujemy
zapakowanie każdej pracy z karteczką z danymi w osobną kopertę, w celu uniknięcia
problemów z jednoznaczną identyfikacją autorów prac )
Prosimy o niepodpisywanie prac na odwrocie!
6. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć formularz zgody na wykorzystanie
danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie wizerunku (publikacja na stronie
internetowej PSNJN, Oddział w Olsztynie oraz ogólnopolskiej, jak i w czasopiśmie
PSNJN „Hallo Deutschlehrer”) jak i danych osobowych uczestników i/lub laureatów
konkursu. Prace bez dołączonych ww. zgód nie będą podlegały ocenie.
7. Powołana przez organizatora komisja konkursowa (w skład której wejdą: dwoje
przedstawicieli PSNJN Oddział Olsztyn – nauczyciele języka niemieckiego, nauczyciel
- magister sztuki, nauczyciel akademicki z Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawiciel Mniejszości Niemieckiej w
Olsztynie) wybierze najbardziej oryginalne prace i przyzna trzy nagrody –
odpowiednio za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Komisja może
przyznać również dodatkowo wyróżnienia w każdej z kategorii. Decyzja komisji
konkursowej jest ostateczna.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15.02.2019, za pośrednictwem strony
internetowej PSNJN Oddział w Olsztynie. O miejscu i terminie uroczystego wręczenia
dyplomów oraz nagród rzeczowych laureaci oraz ich opiekunowie zostaną
powiadomieni ze stosownym wyprzedzeniem. Uroczyste wręczenie nagród połączone
będzie z wystawą prac konkursowych.
9. Prace, które zostaną zgłoszone do konkursu, przechodzą na własność organizatora
konkursu. Prace nie będą odsyłane do szkół.
10. Nadesłanie prac wraz z dokumentacją oznacza akceptację regulaminu
konkursowego.
11. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać wysyłając wiadomość na adres
organizatora: olsztyn@psnjn.org

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Zarząd PSNJN Oddział Olsztyn

