
REGULAMIN IX POWIATOWEGO  KONKURSU WIEDZY O KRAJACH
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH -  DACHL

Celem konkursu jest wspieranie uczniów szkoły podstawowej klas VII i VIII 
w rozwijaniu kompetencji językowych oraz zachęcenie do pogłębiania zainteresowań

dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych.

I. Uwagi ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Rudniku.

2. Patronat honorowy objął Wójt Gminy Rudnik oraz Starosta Powiatu Raciborskiego.

3.  Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  klas  VII-VIII  szkoły  podstawowej,  które
interesują się językiem niemieckim , jego historią i geografią oraz  rozwijają swój talent
lingwistyczny.  Uczestnicy  konkursu  mogą  zmierzyć  się  z  rówieśnikami,  sprawdzając
swoje kompetencje językowe ale przede wszystkim realioznawcze.

4. Konkurs ma strukturę jednoetapową.

5.  Warunkiem  wzięcia  udziału  w  konkursie  jest  zgłoszenie  szkoły  na  podany  adres
mailowy  d.e.steinert@wp.pl w  tytule  maila  należy  wpisać  Konkurs  z  języka
niemieckiego.

6. Termin zgłoszenia szkół do konkursu – 27.03.2020 r.

7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8.  Dokumentację  związaną  z  konkursem  -  prace  uczniów  oraz  pisemny  protokół
z  podpisami  członków  komisji  przechowuje  organizator  konkursu  do  końca  roku
szkolnego.

9.  Prosimy  również  o podanie  adresu  mailowego,  na który  będą  przesyłane wszelkie
informacje dotyczące konkursu.

10. Konkurs przeprowadza Powiatowa  Komisja Konkursowa.

11.  Konkurs  odbędzie  się  08.04.2020r.  o  godzinie  10.00  w  Szkole  Podstawowej
w Rudniku.

11. Uczestnicy rozwiązują w ciągu 60 minut test pisemny .

12. Uczestnicy konkursu  wraz z opiekunem przyjeżdżają na miejsce konkursu na własny
koszt.  Na  zgłoszeniach  proszę  podać  nauczycieli  aktualnie  pracujących
z uczniem, by można było właściwej osobie wręczyć podziękowanie.

13. Testy etapu rejonowego sprawdza Rejonowa Komisja Konkursowa.

14.  Zwycięscy  -  I,  II  i  III  miejsca  -  otrzymują  od  organizatora  konkursu  dyplomy
i nagrody.



15. Pozostali uczestnicy również otrzymują nagrody, ale o mniejszej wartości.

16. Dla opiekunów przewidziane są podziękowania za przygotowanie do konkursu.

17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu.

     18. Z każdej szkoły startują max. 4 osoby.

II. Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
        

2.  Osoby  nagrodzone  wyrażają  zgodę  na  zamieszczenie  swojego  imienia
i nazwiska oraz danych szkoły na stronie internetowej Organizatora.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje
Organizator Konkursu czyli Szkoła Podstawowa w Rudniku.

4.Przystępując  do  konkursu  uczestnicy  akceptują  zasady  zawarte
w regulaminie.
 


