
                                       

 

MEDIOTEKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ŁODZI 

OGŁASZA 

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁODZI 

pod hasłem „Das kann ich sehen und besser verstehen” 

 

I. CELE KONKURSU:  

- promocja nauczania i uczenia się języka niemieckiego, 

- nauka poprzez działanie, 

- zachęcanie uczniów do samodzielnego uczenia się zgodnie z preferencjami, 

- rozwijanie kompetencji językowych.  

 

II. UCZESTNICY KONKURSU:   

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Łodzi 

uczących się języka niemieckiego. 

2. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z jednej szkoły. 

  

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Uczestnicy pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckiego przygotowują 

plakat zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poradniku „Plakaty 
edukacyjne na lekcjach języka niemieckiego”. Poradnik można wypożyczyć 

w Mediotece Języka Niemieckiego lub zapoznać się z nim na stronie 
Goethe-Institut https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dhk/mat.html  
 

2. Uczeń wykonuje plakat edukacyjnych z zakresu gramatyki lub słownictwa 
z wybranego kręgu tematycznego w następującej formie do wyboru: 

a. na kartonie w formacie A2 w dowolnej technice plastycznej (np. 

rysunek, malarstwo, kolaż) z wyłączeniem prac przestrzennych i 

prac z materiałów nietrwałych np. przyklejanej kaszy, ryżu, liści;  

b. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu jednej z dostępnych 

aplikacji online (genial.ly, canva, itp.). Plakat może zawierać 

podłączone multimedia – filmy, fotografie, ilustracje – pod 

warunkiem podania ich źródła. Językiem pracy jest język niemiecki 

i/lub język polski. Plakatem nie jest prezentacja w PowerPoint.  

https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dhk/mat.html


3. Każdy z uczestników składa tylko jedną pracę. 

4. Uczniowie wykonują prace indywidualnie. 

 

5. Nauczyciel wysyła lub dostarcza prace uczniów odpowiednio: 

a. Na kartonie do siedziby Medioteki Języka Niemieckiego: prace 

podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, 

imię i nazwisko nauczyciela. 

b. W formie elektronicznej pod adres biblioteka@8lolodz.eu plik 

zapisany pod nazwą wg schematu: imię i nazwisko autora pracy, 

nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela  

(np.: Jan Król_VLO_n-l Ewa Pąk).  

W przypadku prac, których przesłanie w postaci załącznika nie jest 

możliwe, należy przesłać link bezpośredni do pracy, a wraz z nim 

imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela. Prace można zapisać w przestrzeni wspólnej (na 

google drive, dropboxie, itp.) lub przesłać je do pobrania w postaci 

linku do transferu (np. Przez wetransfer)  

c. Nauczyciel załącza obligatoryjnie: 

- kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)  

- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie 

(załącznik nr 2). 

Dopuszcza się przesłanie podpisanych dokumentów w formie skanu. 

6. Prace, do których nie będą załączone wyżej wymienione załączniki nie 

będą podlegały ocenie jury. 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

IV: TERMINARZ:  

1. Do 8 kwietnia 2022 r. należy dostarczyć lub przesłać pocztą prace  na 

adres: Medioteka Języka Niemieckiego, VIII LO ul. Pomorska 105, 

90-225 Łódź lub w formie elektronicznej pod adres biblioteka@8lolodz.eu  

2. Do 22 kwietnia 2022 r. wyniki konkursu zostaną rozesłane na adresy 

podane w karcie zgłoszeniowej oraz zostaną udostępnione na stronie 

internetowej https://8lolodz.edupage.org/a/medioteka-jezyka-

niemieckiego  

V: OCENA KONKURSU I NAGRODY:  

1. Prace plastyczne oceniane będą w 2 kategoriach:  

 plakat w formie tradycyjnej na kartonie w formacie A2 

 plakat w formie elektronicznej 

mailto:biblioteka@8lolodz.eu
mailto:biblioteka@8lolodz.eu


2. Prace plastyczne oceniać będzie jury pod przewodnictwem doradcy Medioteki 

Języka Niemieckiego w Łodzi powołane przez organizatora, w skład którego nie 

wejdą nauczyciele uczniów zgłoszonych do udziału w konkursie. 

3. Jury konkursu oceniać będzie: 

 oryginalność i pomysłowość, 

 wartość merytoryczną,  

 kompozycję i estetykę wykonanej pracy, 

 zgodność z niniejszym regulaminem. 

4. Obrady jury są tajne. 

5. Decyzja jury jest nieodwołalna. 

6. Zdjęcia nagrodzonych prac oraz plakaty w formie elektronicznej zostaną 

zamieszczone na stronie https://8lolodz.edupage.org/a/medioteka-jezyka-

niemieckiego. 

7. Organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody rzeczowe dla laureatów oraz 

podziękowania dla ich nauczycieli.  

8. Nagrody i dyplomy nagrodzonych uczniów oraz podziękowania dla ich 

nauczycieli będą do odbioru w Mediotece Języka Niemieckiego lub zostaną 

dostarczone do szkół uczestników. 

VI: POSTANOWIENIE KOŃCOWE: 

1. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

2. Sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym 
regulaminie, jeśli zajdą ku temu ważne przesłanki . 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

 

 

Koordynator Konkursu: 

Monika Szymanek 

Medioteka Języka Niemieckiego w Łodzi, ul. Pomorska 105, 90-225  Łódź 

biblioteka@8lolodz.eu 
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Załącznik nr 1 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁODZI 

pod hasłem „Das kann ich sehen und besser verstehen” 

Nazwa (numer) szkoły:      .................................................................... 

 

- adres:                    .................................................................... 

 

- e-mail:                   .................................................................... 

 

Imię i nazwisko nauczyciela wyznaczonego do kontaktu z organizatorem: 

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

- e-mail nauczyciela:                  ........................................................... 

 

- telefon kontaktowy:         ........................................................... 

 
Uczestnicy zgłoszeni do konkursu:            

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna 

  

  

  

  

  

  

 

Data i czytelny podpis nauczyciela: 

………………………………………………………………… 



Załącznik nr 2 

  

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

KONKURS DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŁODZI 

pod hasłem „Das kann ich sehen und besser verstehen” 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Medioteka Języka Niemieckiego, VIII LO im. A. Asnyka, ul. Pomorska 105 90-225 Łódź 

(dalej jako: Administrator); 

2) dane osobowe przetwarzane będą w wymienionym w celu przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadpodstawowych w Łodzi pod 

hasłem „Das kann ich sehen und besser verstehen”, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

2016/679; 

3) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 

funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 

2016/679; 

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od edycji konkursu dla szkół ponadpodstawowych w Łodzi pod hasłem „Das 

kann ich sehen und besser verstehen”, 

5) każdemu przysługuje prawo do: 

 dostępu do jego danych, 

 sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

 przenoszenia danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie. 

 

6) dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; 

Dane autora pracy: 

imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

nazwa szkoły ……………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka
1
: imię i nazwisko, nazwa 

szkoły przez Komitet organizacyjny konkursu Medioteka Języka Niemieckiego, VIII LO,  ul. Pomorska 105, 90-225 Łódź w 

celu przeprowadzenia konkursu dla szkół ponadpodstawowych w Łodzi pod hasłem „Das kann ich sehen und besser 

verstehen”. Wyrażam także zgodę na udostępnienie pracy konkursowej dziecka na na stronie internetowej Medioteki 

Języka Niemieckiego: https://8lolodz.edupage.org/a/medioteka-jezyka-niemieckiego. Praca będzie oznaczona imieniem i 

nazwiskiem uczestnika konkursu oraz nazwą szkoły. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego uczestnika konkursu 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 


