Międzyszkolny Konkurs
z Języka Niemieckiego i Plastyki
„Osobowość z kraju obszaru niemieckojęzycznego”

Regulamin konkursu
1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu
Ul. Żwirki i Wigury 1, 87-100 Toruń
Tel. 056-654-33-56
e-mail: sp5torun@tlen.pl
Osoby do kontaktu: Jolanta Dejewska, Ewa Waczyńska, Jarosław Szewczul

2. Cel konkursu
Celem konkursu jest :


rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą państw niemieckojęzycznych,



popularyzacja języka niemieckiego i kultury niemieckiej,



poznanie ciekawych postaci ze świata literatury, muzyki, sztuki, religii, techniki,
przedsiębiorczości, które wpłynęły pozytywnie na rozwój swojej dziedziny, ułatwiły czy
umiliły ludziom życie,



rozwijanie zainteresowań uczniów, wdrażanie do samodzielnego poszukiwania wiedzy,



zainteresowanie uczniów plakatem jako formą wypowiedzi i przekazu informacji,



pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,



rozwijanie zdolności i talentów uczniów,



poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów w zakresie literatury, sztuki, historii.

3. Uczestnicy
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasy
gimnazjum.

4. Prace konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie plakatu związanego z tematem
konkursu
w formacje A3 - B2.
2. Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo,
kolaż, techniki mieszane (bez sypkich materiałów!).
3. Praca powinna mieć charakter plakatu i zawierać ilustrację (ilustracje) oraz informacje o
wybranej postaci - najlepiej w języku niemieckim (może być hasłowa).
4. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną - plakat- indywidualnie, zgodnie z tematem konkursu
„Osobowość
z kraju obszaru niemieckojęzycznego”.
5. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
6. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
imię i nazwisko, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela oraz zgoda na udział w
konkursie i zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

5. Przebieg konkursu
1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej wybranej przez organizatora.
2. Komisja oceniać będzie:


zawartość merytoryczną, czytelność przekazu,



poprawność językową,



zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,



pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,



formę estetyczną pracy,



wykorzystanie różnych technik plastycznych.

3. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia. Możliwe
jest przyznanie nagród eksekfo.
4. Prace należy dostarczyć do organizatora do dnia 28.02.2019r.
5. Ogłoszenie wyników, przyznanie nagród i dyplomów nastąpi 14.03.2019r. Nagrody zostaną
wręczone podczas wernisażu - prezentacji prac konkursowych w SP 5.

6. Uwagi końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Organizatorzy zastrzegają prawo do ich ekspozycji na wystawach łącznie z podaniem danych
autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach.
3. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku złego opakowania lub niezgodne z regulaminem nie
będą oceniane.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno obejmować wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi
załącznik nr 1 i zgodę na przetwarzanie danych i upublicznienie pracy - załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
5. Pracę należy dostarczyć do organizatora do dnia 28.02.2019r.
6. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje, rozstrzyga ostatecznie organizator.
7. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować mailowo na adres:
jolanta.dejewska@onet.pl

