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REGULAMIN 

CELE KONKURSU:                                                                                  

- poszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu postaci niemieckiego obszaru językowego 

- możliwość konfrontacji osiągnięć językowych, twórczych oraz wykonawczych uczniów 
tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zaprezentowanie wybranej przez siebie 
postaci 

- doskonalenie umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem wymowy 

- inspirowanie uczniów do poszukiwań realioznawczo-artystycznych w zakresie języka 
niemieckiego 

- rozwijanie własnych zainteresowań oraz umiejętności językowych 

-rozbudzanie aktywności intelektualnej uczniów 

-popularyzowanie języka obcego wśród młodzieży 

-inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych 

REGULAMIN KONKURSU 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs organizowany jest dla tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych. 
2. Konkurs obejmuje dwa etapy: 

-etap szkolny, przeprowadzony 20.11.2012r. w szkole macierzystej ucznia 
-etap międzyszkolny, przeprowadzony 5.03.2013r. w ZSP nr 3 im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Tarnobrzegu ( szkoła zajmująca się organizacją konkursu) 

3. Uczeń prezentuje samodzielnie poprzez obowiązkową formę werbalną i przy 
pomocy innych dowolnych środków przekazu   wybraną przez siebie postać 
niemieckiego obszaru językowego w języku Goethego. 

4. Czas prezentacji  nie może przekroczyć 10 minut. 
5. Uczestnik ma możliwość  skorzystania z podkładu muzycznego, adekwatnego do 

prezentowanej postaci, prezentacji multimedialnej, stroju lub rekwizytu. 

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa 

w KONKURSIE JĘZYKOWYM „NAJCIEKAWSZA OSOBOWOŚĆ NIEMIECKIEGO OBSZARU 
JĘZYKOWEGO” 
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Etap szkolny: 

1. Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie   swojemu nauczycielowi języka 
niemieckiego do 31.10.2012r. 

2. Uczeń prezentuje przed szkolnym jury składającym  się z  nauczycieli języka obcego 
wybraną przez siebie postać niemieckiego obszaru językowego w języku Goethego. 
Dopuszczalne jest powołanie do składu jury nauczyciela języka obcego 
nowożytnego z innej tarnobrzeskiej szkoły. 

3. Czas prezentacji  nie może przekroczyć 10 minut. 
4. Uczestnik  może wykorzystać podczas prezentacji werbalnej: podkład muzyczny, 

prezentację multimedialną lub rekwizyt. Uczeń może przedstawić  wybraną przez 
siebie najwybitniejszą osobowość niemieckiego obszaru językowego  
w odpowiednim przebraniu, adekwatnym do przedstawianej postaci. 

5. Ocenie komisji konkursowej podlegać będzie: poprawność językowa, adekwatność 
wypowiadanych kwestii do prezentowanej postaci, umiejętny dobór stroju, 
rekwizytów bądź podkładu muzycznego. 

6. Werdykt jury  zostanie ogłoszony w dniu konkursu. 
7.  Uczniowie, którzy zajmą  trzy pierwsze miejsca otrzymają  dyplomy uznania oraz 

możliwość uczestnictwa w  etapie międzyszkolnym. 
8. Dyplomy do szkół za zajęcie trzech pierwszych miejsc  dostarcza szkoła organizująca 

konkurs. 
Możliwe jest dostarczenie większej ilości dyplomów po wcześniejszym uzgodnieniu 
w terminie do 24.10.2012r. 

 

Etap międzyszkolny: 

1. Uczniowie wraz z nauczycielami  wypełniają karty zgłoszeniowe, zamieszczone 
na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs ( www.budowlanka.tbg.net.pl) 

2. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych upływa 23.11.2012r. 
3. Karty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres:  

                                                                                             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3                                    
im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu 

ul. św. Barbary 1B, 39-400 Tarnobrzeg 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 
5. Uczniowi podczas konkursu towarzyszy nauczyciel-opiekun ze szkoły 

macierzystej. 
6. 5.03.2013 uczeń prezentuje przed międzyszkolnym jury składającym  się 
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 z  nauczycieli języka niemieckiego ze szkół biorących udział w konkursie  
wybraną przez siebie postać niemieckiego obszaru językowego w języku 
Goethego. 

7. Czas prezentacji  nie może przekroczyć 10 minut. 
8. Uczestnik  może wykorzystać podczas prezentacji werbalnej: podkład muzyczny, 

prezentację multimedialną  lub rekwizyt. Uczeń może przedstawić  wybraną 
przez siebie najwybitniejszą osobowość niemieckiego obszaru językowego  
w odpowiednim przebraniu, adekwatnym do przedstawianej postaci. 

9. Werdykt jury  zostanie ogłoszony w ciągu godziny po zakończeniu konkursu. 
10. Uczniowie, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy oraz  nagrody 

rzeczowe ufundowane przez sponsorów. 
 
 
 
 

Informujemy, że wśród sponsorów jest ARSENAŁ WIEDEŃSKI 
 
 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.Uczestnik wyraża zgodę na: 

-przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu 

-opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych 
organizatorów imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu a także nazwy szkoły 
w przypadku, gdy uczeń zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego. 

 

 


