REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
„ MEIN LAPBOOK – HERGESTELLT IN DACH-LÄNDERN“
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJUM I UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

I.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Międzychodzie.

II.

Adresat konkursu

Konkurs jest kierowany do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Międzychodzkiego.

III.

Cele konkursu
1. Rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi.
2. Rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych.
3. Integracja uczniów zainteresowanych nauką języków obcych.
4. Doskonalenie
umiejętności
wykorzystywania
technologii
i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy.

komputerowej

5. Rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi.

IV.

Zasady uczestnictwa i przedmiot konkursu
1. W
konkursie
mogą
uczestniczyć
uczniowie
ponadgimnazjalnych Powiatu Międzychodzkiego.

gimnazjum

i

szkół

2. Praca może być wykonana przez jednego ucznia.
3. Praca musi mieć wygląd i zachowany charakter typowy dla lapbooka.
4. Wielkość pracy po zamknięciu nie może przekraczać wymiaru
w dowolnym kształcie.

A4, wykonana

5. Tematyka pracy dotyczy produktów/ towarów/ przedmiotów produkowanych
w krajach niemieckojęzycznych. Uczeń samodzielnie dobiera treści do wykonania
pracy.
6. Język pracy – język niemiecki.
7. Konkurs rozpoczyna się 09.10.2017 r., termin nadsyłania prac to 10.11.2017 r.,
do 24.11.2017 r. nastąpi ogłoszenie wyników.

V.

Kryteria oceny

Praca będzie oceniana w skali punktowej ( 1-5) w następujących kategoriach:
1. Poprawność językowa,
2. Oryginalność wykonania – kształt,
3. Interesująca tematyka- wartość merytoryczna,
4. Urozmaicona ilość technik i form – strona artystyczna,
5. Estetyka wykonania – szata graficzna, użyte materiały.

VI.

Przebieg i harmonogram konkursu
1. Termin dostarczenia prac upływa dnia 10.11.2017 r.
2. Prace należy dostarczyć pod adres: Liceum Ogólnokształcące im. J.
Dąbrowskiego, ul. Sikorskiego 27, 64-400 Międzychód osobiście (sala nr 10) lub
pocztą z dopiskiem „konkurs z j. niemieckiego”. Do pracy należy dołączyć
załącznik nr 1.
3. O wynikach konkursu uczniowie i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą
mailową na adres nauczycieli języków obcych do dnia 24.11.2017 r. Informacja
ukaże się również na stronie internetowej liceum.

Zostanie podana także informacja dotycząca terminu i miejsca rozdania nagród.
VII.

Nagrody
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III
miejsca oraz wyróżnienia w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień
regulaminu.
2. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.
3. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.
83) oraz do publikacji przez organizatora w Internecie na stronie LO Międzychód.
Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w materiałach i

publikacjach, wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych bez
zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu – LO w Międzychodzie zgodnie z Ustawą o Ochronie
Danych Osobowych.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

ZAPRASZAMY

GORĄCO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Przewodnicząca : Małgorzata Fojecka (fojecka.m@op.pl)

Załącznik nr 1
(PROSZĘ O CZYTELNE WYPEŁNIENIE TABELKI!)
KARTA UCZESTNIKA

Lp.

Imię i nazwisko
ucznia, klasa

Nazwa i adres szkoły

Nauczyciel
prowadzący
(imię i nazwisko, mail)

1.

