
                      Międzyszkolny konkurs języka niemieckiego  

                              Być jak Goethe 

Organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku 

Regulamin konkursu 

1. Organizator konkursu 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku, ul. Gałczyńskiego 9, 87-800 Włocławek 

 

2. Cele i założenia programowe konkursu: 

- zapoznanie się uczniów z życiem i twórczością Johanna Wolfganga von Goethe;  

- popularyzacja twórczości literackiej Johanna Wolfganga von Goethe; 

- rozbudzenie zainteresowania twórczością poetycką wśród młodzieży; 

- promocja poezji niemieckiej. 

 

3. Temat tegorocznej edycji konkursu: 

„Natur” - tematyka związana z pięknem natury. Treści i przesłania utworów mają 

nawiązywać do krajobrazu, sił natury, piękna świata, miejsc, miast, roślin, zwierząt itp.  

 

4. Adresaci konkursu: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu Gminy 

Miasta Włocławek. 

 

5. Zasady uczestnictwa: 

- każda szkoła może zgłosić wyłącznie jednego ucznia; 

- wiersz nie może być wcześniej publikowany oraz wysyłany na inny konkurs; 

- każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz o tematyce „Natur”; 

- wiersz powinien być napisany samodzielnie w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na 

język polski; 

- wiersz powinien składać się z minimum 8 wersów; 

- maksymalna liczba wersów nie powinna przekraczać 32 wersów; 

- utwór należy podpisać pseudonimem autora; 

- do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, 

zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, wiek, klasa, nazwa i adres 



szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna), a także załączoną zgodę na udostępnianie 

wizerunku zgodnie z dyrektywą RODO. 

 

6. Termin składania prac: 

- aby przystąpić do konkursu należy wypełnić zgłoszenie (załącznik nr 1) i wysłać je do 

Organizatora do dnia 15.12.2018 roku pod adres: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Włocławku, 

ul. Gałczyńskiego 9 

87-800 Włocławek 

lub faxem pod nr telefonu 54 2349694  

lub skanem na e-mail natalia.ziolkowska@sp20.com.pl  

- prace należy złożyć do Organizatora do 8.02.2019 roku osobiście lub listem poleconym                 

( liczy się data stempla pocztowego) 

7. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora. Komisja oceniać 

będzie prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

A) ujęcie tematu 

B) Słownictwo 

C) Oryginalność i walory artystyczne 

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania 

utworów konkursowych we własnych celach, m. in. w celu publikacji na stronie internetowej 

szkoły. 

8. Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, 

niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach, a także z wyrażaniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego konkursu. 

9. Koszty przygotowania i dostarczenia prac oraz dojazdu na finał konkursu pokrywają 

uczestnicy. 

10. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora  

i ewentualnych sponsorów. 

11. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów 

telefonicznie lub pisemnie. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej będzie do wglądu  

w siedzibie Organizatora.  

12. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać u koordynatora konkursu Natalii 

Ziółkowskiej: natalia.ziolkowska@sp20.com.pl 



……………………………       …............................. 
       (Pieczęć szkoły)         (Data) 
 
 
 
 
 
 

KONKURS „Być jak Goethe”  

I EDYCJA 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
 
 
 
 
L.p. Imię, nazwisko ucznia Szkoła Imię, nazwisko opiekuna 
1. 
 

 
 
 
 

  

 
 

 

 
 
 
 
 

………………………………….. 
(pieczęć i podpis Dyrektora szkoły) 



                                               OŚWIADCZENIE 
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez 
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 konkursie  języka niemieckiego „ Być jak Goethe”  
I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

........................................................................................................................... 

(imię i nazwisko, adres) 

.............................................................. ............................................................ 

(wiek, nazwa i adres szkoły ) 

........................................................................................................................... 

(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego 

dziecka (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających z 

organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas rozstrzygnięcia konkursu „Być jak Goethe”, którego 

było uczestnikiem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook) 

organizatorów konkursu. 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie napisanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z 

konkursem, publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach 

społecznościowych (Facebook) organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

IV. Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej do konkursu jest moje 

dziecko…………………………………………………….…….(imię nazwisko), które  wykonało ją 

samodzielnie pod okiem nauczyciela –opiekuna.  
1. Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest Zespół 
Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Włocławku.  
2. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stornach internetowych i 
mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym 
zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji 
rachunkowej (dot. laureatów konkursu). 
3. Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia 
otrzymanych dotacji. 
4. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia 
lub ograniczenia ich przetwarzania. 
5. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan 
/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 
6.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

................................................................ ....................................... 

Czytelny podpis rodzica Miejscowość i data 


