REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
„WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO
OBSZARU JĘZYKOWEGO”
V edycja –Niemcy
I.

Organizatorem

głównym

konkursu

języka

niemieckiego

dla

uczniów

szkółpodstawowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji
Narodowej w Dynowie
II.

CELE KONKURSU



rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,



propagowanie wychowania proeuropejskiego,



rozbudzenie otwartości na inne kultury,



krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,



doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i
informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,



rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,



doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w
grupie,



III.

przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.
WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkołypodstawowej z okolic Dynowa.
Warunkiem uczestnictwa

w konkursie

jest

zgłoszenie

się

koordynującego konkurs w danej szkole.
IV.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI

Zakres wymagań etapu konkursu obejmuje:
- podstawowe wiadomości geograficzne (obszar, ludność, sąsiedzi)
- podział administracyjny (landy i ich stolice)
- zasoby wodne, pasma górskie i szczyty

do

nauczyciela

- największe miasta
- najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki
- symbole narodowe
- gospodarka (najsłynniejsze marki przemysłu)
- środki transportu i lokomocji
- media (najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne)
- słynne postacie (polityka, kultura, sport, muzyka)
- waluta
- najważniejsze święta, tradycje i obrzędy
- tradycyjne potrawy
Testy konkursowe przygotowane będą przez nauczycieli języka niemieckiegoLiceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, czyli organizatora konkursu.
V. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs odbywa się w dwóch etapach: etap szkolny (eliminacje) oraz finał
międzyszkolny.
Etap I
Eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie.
Szkoły biorące udział w konkursie zobowiązane są do przeprowadzenia I etapu.
Czas trwania eliminacji to 45minut. Liczba uczestników etapu szkolnego jest
nieograniczona. Nazwiska trzech najlepszych uczniów wraz z liczbą uzyskanych
punktów należy przesłać na adres szkoły do dnia 13 marca 2020r.
Etap II
Finał konkursu odbędzie się dnia 18 marca 2020r. w Liceum Ogólnokształcącym
w Dynowie o godz. 9.00. Czas trwania tej części konkursu to 45 minut. Etap finałowy
będzie miał formę testu.Test zawiera pytania zamknięte oraz otwarte na temat
geografii, najnowszej historii, kultury oraz realiów Niemiec w języku polskim i
niemieckim ( zróżnicowana liczba punktów).
W finale bierze udział trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły wyłonionych
poprzez eliminacje szkolne.Jeśli zdarzy się, że finaliści będą mieli taką samą liczbę
punktów,

konieczne

będzie

przeprowadzenie

dogrywki.

Organizator

będzie

dysponował pulą dodatkowych pytań, które będzie zadawał na przemian uczniom do
czasu, aż jeden z nich nie uzyska przewagi.

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zmian
w tym punkcie regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przed finałem
konkursu.
VI.

NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Każdy uczestnik
etapu finałowego otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
VII.

JURY

1.Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury
w składzie wszystkich nauczycieli ze szkół biorących udział w konkursie oraz
trzech nauczycieli wyznaczonych przez organizatora konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad jury.
VIII.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Informacje

na

temat

konkursu

będą

zamieszczone

na

stronie

internetowejwww.lodynow.pl.Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać
będzie p.Ewa Hadam, Beata Trzyna, Monika Rząsa.
2.Uczniowie biorący udział w I i II etapie konkursu zobowiązani są do punktualnego
przybycia na miejsce oraz do okazania ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej
ich tożsamość.
3. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników,
którzy w wyznaczonym dniu i godzinie z przyczyn losowych nie przystąpią do
konkursu. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nie objętych regulaminem
podejmuje przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

Załącznik nr 1 Protokół z etapu szkolnego

Nazwa (numer) szkoły:

Adres:

Nazwisko i imię organizatora etapu szkolnego:

Liczba uczestników etapu szkolnego:

Nazwiska i imiona typowanych uczniów:

4. Zgoda na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych :
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych/danych osobowych mojego dziecka** w postaci imienia,
nazwiska, nazwy szkoły i klasy, do której uczęszcza przez Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy „WĘDRÓWKA PO KRAJACH
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO, a także w celach promocyjnych.
Oświadczam, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do
realizacji celów, w jakich zostały zebrane i są one zgodne z prawdą.
………………..……………………………….
Podpis uczestnika konkursu
………………………………………………….…………………………………….
Podpis opiekuna prawnego
2) Wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne, bezterminowe
wykorzystywanie,
utrwalanie,
rozpowszechnianie
mojego
wizerunku/wizerunku mojego dziecka**
…..………………………………......................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)
utrwalonego podczas Konkursu Wiedzy „WĘDRÓWKA PO KRAJACH
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO w dniu 18 marca 2020 r., którego
byłam (-em)/moje dziecko było** uczestnikiem, przez Dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie z siedzibą:
ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów do promowania, archiwizowania działań
związanych z realizacją Konkursu Wiedzy „WĘDRÓWKA PO KRAJACH
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie
formy publikacji poprzez upowszechnianie fotografii oraz materiałów
filmowych, w tym na publikację mojego wizerunku/wizerunku mojego
dziecka** na antenie tv, stronie internetowej (w tym na stronie liceum na
Facebooku), w czasopismach lokalnych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna,
nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
………………..……………………………….
Podpis uczestnika konkursu
………………………………………………….…………………………………….

Podpis opiekuna prawnego
3) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej
w pkt. 5 niniejszego oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
………………..……………………………….
Podpis uczestnika konkursu
………………………………………………….…………………………………….
Podpis opiekuna prawnego
4) Zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu konkursu ZAWSZE WIERNI i
akceptuję jego zasady.
………………..……………………………….
Podpis uczestnika konkursu
………………………………………………….…………………………………….
Podpis opiekuna prawnego
5. Klauzula informacyjna :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im.
Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, ul. 1 Maja 17, 36-065 Dynów.
2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z
którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
inspektor.lodynodo@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i
przeprowadzenia Konkursu Wiedzy „WĘDRÓWKA PO KRAJACH
NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO Podstawą do przetwarzania
danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,
do jakich zostały zebrane.

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem
przypadków przewidzianych przepisami prawa.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
7. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.

