REGULAMIN KONKURSU „GRAMMATIK AUF PLAKATEN”

1. Konkurs jest organizowany w ramach współpracy Goethe-Institut
w Warszawie, ul. Chmielna 13A z Medioteką Języka Niemieckiego
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego
w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, tel. 52 341-30-74 w. 18. Adres
mailowy: czytelnia1@pbw.bydgoszcz.pl Partnerem konkursu jest Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu.
2. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin ustala zasady przeprowadzenia Konkursu „Grammatik
auf Plakaten”. Konkurs ma charakter regionalny i odbywa się na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego. Udział konkursie jest nieodpłatny.
3. Czas trwania konkursu
Konkurs trwa do 07.03.2021 r.
4. Cele konkursu
 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań językiem
niemieckim,
 nauka języka niemieckiego skierowana na działanie,
 rozwijanie kompetencji językowych,
 zachęcanie uczniów do samodzielnego uczenia się
zgodnie
z preferencjami,
 pobudzanie motywacji uczniów do uczenia się
gramatyki języka niemieckiego poprzez zabawę,
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 promocja Medioteki Języka Niemieckiego GoetheInstitut (księgozbioru i działań edukacyjnych) w PBW
w Bydgoszczy,
 kształtowanie u uczniów wrażliwości i umiejętności
plastycznych i językowych,
 promocja osiągnięć dzieci i młodzieży oraz szkół na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
5. Warunki uczestnictwa:
a. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6
(kategoria I), klas 7-8 (kategoria II) oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych (kategoria III).
b. Uczestnik wykonuje dowolną techniką plastyczną plakat
edukacyjny, który może być wykorzystany na lekcjach języka
niemieckiego.
c. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z jednej
szkoły.
d. Każdy uczeń musi mieć wyznaczonego opiekuna (nauczyciela
języka niemieckiego), który prześle zdjęcie plakatu opatrzone
hasłem (wymyślonym przez uczestnika, powtórzonym na karcie
zgłoszeniowej przy nazwisku).
e. Prace muszą być przygotowane samodzielnie przez uczniów. Do
konkursu mogą być dopuszczone tylko te prace, które w całości są
samodzielną i kreatywną pracą ucznia.
6. Zadanie konkursowe i przebieg konkursu
Uczniowie przygotowują plakat wykonany zgodnie z zasadami zawartymi
w poradniku „Plakaty edukacyjne na lekcji języka niemieckiego” o
wybranym zagadnieniu gramatycznym, które według nich może sprawiać
im trudność w nauce języka. Poradnik można wypożyczyć w Mediotece
Języka Niemieckiego przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w
Bydgoszczy lub zapoznać się z nim na stronie internetowej GoetheInstitut.
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Najważniejsze zasady tworzenia plakatu:
a. Plakat ma być wykonany w formie papierowej (nie
elektronicznej).
b. Ma być wykonany na arkuszu co najmniej w formacie A3.
c. Wszystkie hasła, treści, objaśnienia, krótkie teksty, muszą być
sformułowane w języku niemieckim.
d. Część tekstową można zwizualizować za pomocą zdjęć,
obrazków, samodzielnie wykonanych rysunków, schematów,
szkiców, symboli, diagramów, tabeli itp. Wszystkie elementy
plakatu powinny wiązać się jednoznacznie z tematyka plakatu.
e. Prawidłowo wykonany plakat powinien: budzić
zainteresowanie, przyciągać uwagę, być prostym, przejrzystym
i czytelnym w odbiorze, łatwo zapadać w pamięć, być
przekonywującym, pozwolić na łatwą i szybką percepcję jego
zawartości.
Wykonane plakaty należy zachować do ewentualnej weryfikacji.
7. Zgłoszenie do konkursu:
Nauczyciele do dnia 07.03.21 r. do godz. 23.59 przesyłają na adres:
czytelnia1@pbw.bydgoszcz.pl
 Formularz zgłoszenia zawierający tytuł plakatu opatrzony
hasłem z nazwiskiem ucznia oraz adres szkoły, nazwisko
nauczyciela opiekuna z adresem mailowym (załącznik nr 1).
 Zgodę rodziców lub opiekunów na przetwarzanie danych
osobowych ucznia w celach wynikających z organizacji konkursu
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych DZ.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm. (załącznik nr 2).
 Zdjęcia plakatów opatrzone tylko hasłami.
 Zdjęcia plakatów powinny być:
- w postaci pojedynczego zdjęcia w formacie pliku JPG
o rozdzielczości minimum 2339x3307, maksimum 3508x4961
pikseli,
- rozmiar przesyłanego pliku nie powinien przekraczać 5MB,

4

- w nazwie pliku prosimy umieścić powtórzone hasło
z formularza zgłoszeniowego,
- zdjęcie pracy powinno być wykonane przy dobrym,
naturalnym oświetleniu, bez lampy błyskowej (oświetlenie
sztuczne nie oddaje kolorów, a nierozproszona lampa
powoduje prześwietlenie),
- zdjęcie powinno być tak wykonane by obejmowało całą
pracę oraz zawierało możliwie jak najwięcej szczegółów
oddając rzeczywisty wygląd pracy,
- zdjęcie wykonanej pracy nie może być modyfikowane
komputerowo.
Wszystkie niekompletne zgłoszenia lub zgłoszenia, które napłyną po
wyznaczonym terminie, nie zostaną uwzględnione.
8. Komisja konkursowa
 zostanie powołana przez organizatorów
 nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach, od 1 do 3
miejsca.
Nagrody ufundowane zostały przez Goethe-Institut oraz przez Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Toruniu.
9. Kryteria oceny
Kryterium podstawowym jest jednojęzyczność - wszystkie treści na
plakacie muszą być przygotowane w języku niemieckim.
W skali od 1 do 5 będą oceniane następujące elementy:
 treść,
 kompozycja,
 forma,
 oryginalność.

Końcowa ocena jest sumą ocen wszystkich członków jury. Obrady jury są
tajne. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
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10. Rozstrzygnięcie konkursu
Na podstawie nadesłanych zdjęć prac uczniów komisja konkursowa
wyłoni zwycięzców konkursu i poinformuje nauczycieli o wynikach do
dnia 20.03.21 r.
11. Postanowienia końcowe
 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publiczną prezentację
wykonanych przez nich plakatów na stronie internetowej PBW
w Bydgoszczy oraz stronie internetowej Goethe-Institut
w Warszawie.
 sprawy nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu.
 organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w niniejszym regulaminie.

12. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu i ich
opiekunów
 Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika
konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego
w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094
Bydgoszcz, tel./fax 52 341 191 84, e-mail:
administracja@pbw.bydgoszcz.pl.
 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców
uczestnika konkurs (RODO art.6 ust. 1 a).
 Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu i
ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród.
 Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania
konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród.
 Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich
danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
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do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do
organu nadzorczego.
 Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału
w konkursie.
 Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do
inspektora ochrony danych w Bibliotece (kontakt:
iod@pbw.bydgoszcz.pl)

