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REG U L AM IN KON KU RS U SZKOLN EG O „POLSKO - N IE M IECKIE
SPOTK AN IA: WOJ EWÓDZT WO ŁÓDZKIE I L AN D BADE N IA
WIRTE M BE RGIA” REALIZOWAN EG O W WOJ EWÓDZT WIE ŁÓDZKIM
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
I. PRZE PISY OG ÓLN E
1.1. Konkurs prowadzony jest jednocześnie w Badenii Wirtembergii w Niemczech
i w Województwie Łódzkim. Organizatorem konkursu na terenie województwa łódzkiego jest Województwo
Łódzkie, z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8.
1.2. K
 onkurs skierowany jest do uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z województwa łódzkiego, w których nauczany jest język niemiecki.

II. WARU N KI U CZESTN ICT WA W KON KU RSIE
1.
2.
3.
4.

Językiem konkursu jest język niemiecki.
Prace należy przygotować w języku niemieckim.
Prace mogą być indywidualne lub grupowe (szczegóły poniżej przy każdej kategorii)
Konkurs podzielony jest na trzy kategorie, przy czym udział w konkursie jest możliwy
tylko w jednej wybranej przez uczestnika/ów kategorii:

2 .1 . „Szukaj i Znajdź“ – rozwiązanie testu wiedzy
• pytania testowe dla wszystkich
W tej kategorii należy odpowiedzieć prawidłowo na pytania testowe zamieszczone na stronie
internetowej konkursu www.nachbarn-im-westen.de
Formularz należy wypełnić w całości. Formularz będzie dostępny w dwóch wersjach:
• dla uczestnika indywidualnego
• dla klasy/grupy
Formularz można wysłać za pomocą formularza internetowego lub wydrukować i wysłać pocztą na wskazany
poniżej adres Organizatora. Strona internetowa zostanie uruchomiona po ogłoszeniu konkursu we wrześniu
2017 roku.

2.2. „Pisanie i Projektowanie“ – projekt
Możliwe jest przygotowanie pracy indywidualnej lub grupowej (max 3 osoby).
Zadania będą dostępne w dwóch wersjach:
• propozycje tematów projektów dla uczniów szkół podstawowych
• propozycje tematów projektów dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Forma pracy:
• pisemna (praca nie powinna przekraczać 10 stron tekstu A4)
• w formie wizualizacji
• w formie prezentacji multimedialnej
Temat pracy powinien dotyczyć jednego z wybranych zagadnień w tej kategorii. W pracy należy dokładnie
wskazać źródła. Temat pracy powinien być dopasowany do wieku uczniów. Uczniowie powinni wykazać się
samodzielnością!
Do prac należy dołączyć wypełniony w całości formularz zgłoszeniowy który będzie dostępny na stronie
internetowej www.nachbarn-im-westen.de
Zależnie od udziału indywidualnego lub grupowego wybieramy odpowiedni formularz, wypełniamy i wysyłamy
pocztą na wskazany adres Organizatora wraz z załączoną pracą.
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2.3. „Dzieło sztuki“– indywidualna praca plastyczna
• dla wszystkich: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Temat pracy powinien dotyczyć jednego z wybranych zagadnień zaproponowanych na stronie internetowej
konkursu. Możliwy jest tylko indywidualny udział. Pracę plastyczną można wykonać w dowolnej formie
plastycznej jednak nie innej niż wskazana w zadaniu. Do pracy należy dołączyć wypełniony w całości formularz
zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie internetowej www.nachbarn-im-westen.de
Prace uczniów powinny być gromadzone przez nauczycieli prowadzących. Wysyłki wszystkich prac powinien
dokonać nauczyciel prowadzący.

III. W YN IKI KON KU RS U
3 .1 . Miejsce dostarczenia
Prace należy dostarczyć osobiście (do Biura Podawczego Urzędu) lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej
Wydział Współpracy Zagranicznej
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Prace powinny być dostarczone/dosłane w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs:
„Polsko-niemieckie spotkania: Województwo Łódzkie i Land Badenia Wirtembergia”

3.2. Komisja konkursowa
Prace będą oceniane przez wykwalifikowaną Komisję Konkursową wybraną przez Organizatora.

3.3. Nagrody
3.3.1. W każdej z kategorii można zająć 1,2 i 3 miejsce. Oddzielnie oceniany będzie udział indywidualny i
grupowy. W przypadku kategorii „Szukaj i znajdź” zwycięzcy będą wybrani w drodze losowania spośród tych,
którzy udzielili poprawnych odpowiedzi. Laureaci wszystkich kategorii mogą otrzymać jedną z wymienionych
nagród: książki, materiały i sprzęt do nauki języka niemieckiego, materiały biurowe i szkolne, sprzęt
elektroniczny, zabawki, gry, produkty regionalne a także karty podarunkowe.

3.4. Nagroda Główna
Zwycięzcą nagrody głównej będą laureaci 1 miejsca z każdej kategorii w wieku powyżej 16 lat. Nagrodą główną
jest około tygodniowy pobyt dla grupy uczniów w regionie partnerskim w Badenii Wirtembergii (termin: czerwiec
2018). Fundatorem nagrody jest Land Badenia Wirtembergia. Oprócz tego główni zwycięzcy zostaną zaproszeni
na uroczystość wręczenia nagród do Stuttgartu.
3.4.1 Decyzja o wygranej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
3.4.2. Wartość jednostkowa nagród nie przekroczy kwoty 760 zł i jako takie są zwolnione od podatku
dochodowego od osób fizycznych.
3.4.3. Warunkiem odebrania nagród będzie pokwitowanie ich odbioru.
3.4.4. Warunkiem wydania nagrody głównej jest pokwitowanie jej odbioru przez opiekuna/ów grupy
(nauczyciela/li). Jeżeli zwycięzca konkursu z jakichkolwiek powodów nie będzie chciał lub mógł skorzystać z
nagrody głównej, zostanie zdyskwalifikowany, a miano zwycięzcy otrzyma kolejna w punktacji grupa/klasa/
osoba.
3.4.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
3.4.6. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja
należy do Organizatora konkursu.

02/03

III/III
REG U L AM IN KON KU RS U SZKOLN EG O „POLSKO - N IE M IECKIE
SPOTK AN IA: WOJ EWÓDZT WO ŁÓDZKIE I L AN D BADE N IA
WIRTE M BE RGIA” REALIZOWAN EG O W WOJ EWÓDZT WIE ŁÓDZKIM
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
3.4.7 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie
danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z póz.
zm.).

3.5. Przechowywanie prac
Prace będą po zakończeniu konkursu odsyłane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do
zatrzymania i prezentacji szczególnie dobrych prac na wystawie oraz do ich opublikowania.

3.6. Terminy
Termin ogłoszenia konkursu: wrzesień 2017 r.
Termin zakończenia nadsyłania prac: 15 lutego 2018 r.
Wcześniejsze nadesłanie prac jest mile widziane. Ogłoszenie wyników konkursu w połowie maja 2018 r.
Odpowiedzi do kategorii „Szukaj i Znajdź“ zostaną opublikowane na stronie internetowej
www.nachbarn-im-westen.de
Wyniki konkursu, a także nazwiska laureatów we wszystkich kategoriach zostaną opublikowane na stronie
internetowej, a zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu.
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