REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
Serdecznie zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych, którego etap półfinałowy i finał
odbędą się 10.05.2017 r. o godz. 12.00
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku.
Cele
- rozwijanie zainteresowao uczniów dotyczących wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych
- rozwijanie zainteresowao uczniów językiem niemieckim
- rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i obyczajach
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz
i uczciwej rywalizacji

wzajemnej

- promocja szkoły
Zakres materiału obejmowad będzie następujące dziedziny:
- geografia
- kultura (literatura, malarstwo, zabytki, muzyka, tradycje, zwyczaje,
przysłowia)
- historia
- polityka
- zagadki, rebusy językowe, przysłowia.
Podstawa programowa pkt 15 elementy wiedzy o krajach obszaru
nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu
międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
Oraz wiedza wykraczająca poza podstawę programową (patrz literatura)
Zasady przeprowadzania konkursu
1. Konkurs jest skierowany wyłącznie do uczniów gimnazjum.
2. Odbywad się on będzie w trzech etapach:
a) etap szkolny konkursu – każda szkoła przeprowadza we własnym
zakresie na dowolnych zasadach
b) etap półfinałowy – etap pisemny (Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Czersku) – uczniowie pracują drużynowo (rozwiązywanie zadao,
rebusów, krzyżówek itp. przygotowanych przez organizatorów)
c)etap finałowy – etap ustny, do którego kwalifikuje się 5 drużyn z
największą ilością punktów z etapu półfinałowego

3. Każdą szkołę w etapie półfinałowym i finałowym może reprezentowad
1 drużyna składająca się z trzech osób, wyłonionych w etapie szkolnym.
4. Zgłoszenia prosimy przesyład do kooca kwietnia 2017r. drogą mailową
na adres:
martuniacz7@tlen.pl
W zgłoszeniu proszę podad:
nazwę i adres szkoły, skład drużyny reprezentującej szkołę,
imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt mailowy i telefoniczny
( załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia)
Prosimy również, aby każdy uczestnik miał ze sobą podpisaną zgodę na
przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 2)
Literatura:
1. Bęza: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. WSiP
2.Matecki: Dreimal Deutsch. In Österreich. In Deutschland. In der
Schweiz. Klett International
3. Nash, Osthecker: In Deutschland. Chancerel
4. Wachowska: Feste und Bräuche der DACHL-Länder. WSzPWN
5. Wachowska: Sagen und Legenden der DACHL-Länder. WSzPWN
W przypadku jakichkolwiek pytao prosimy o kontakt telefoniczny bądź
mailowy:
Marta Czapiewska (tel. kontaktowy 606 978 857, martuniacz7@tlen.pl)
Małgorzata Kosobucka, (tel. kontaktowy 785 634 680,
malgorzatakosobucka@interia.pl)

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
NA II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY
O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
1. Nazwa i adres szkoły, adres mailowy, telefon
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
2. Skład drużyny reprezentującej szkołę:
1)…………………………………………….
2)…………………………………………….
3)…………………………………………….
3. Imię i nazwisko opiekuna grupy
…………………………………………………………………………….
Adres mailowy
…………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………….

Pieczęć szkoły

Podpis Dyrektora

Załącznik nr 2

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku w ramach II Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………………………..
i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz
promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

……………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………….

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku w ramach II Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……………………………………………………………………..
i rozpowszechnianie jego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz
promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

……………………………………
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

