Regulamin
Powiatowy Internetowy Konkurs Języka Niemieckiego
„Landeskunde na widelcu”
kierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych.
Organizatorem Powiatowego Internetowego Konkursu Języka Niemieckiego
„Landeskunde na widelcu”, zwanego dalej Konkursem, są nauczyciele języka
niemieckiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Szkoły
Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Ostrowskiego Pana
Zbigniewa Chrupka.

Cele konkursu
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów językiem niemieckim.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole.
Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego.
Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z
uczniem zdolnym.
5. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w
szkołach wyższego stopnia.
6. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
7. Promowanie pracy szkół.
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Warunki uczestnictwa w konkursie.
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Konkurs odbędzie się w dniach 8 – 20 kwietnia 2021 roku.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
Konkursu odbywać się będzie na platformie MOODLE.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest założenie konta, zalogowanie
się na platformie Moodle oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
który znajduje się pod poniższym linkiem najpóźniej do dnia rozpoczęcia
konkursu tj. 8 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00.
https://lubiejewo.moodle.org.pl/mod/questionnaire/view.php?id=3162

Przebieg konkursu
1. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa, w której skład wchodzą Pan
Dyrektor Roman Malicki oraz nauczyciele języka niemieckiego
zatrudnieni w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie.
2. Konkurs składa się z quizów realioznawczych z wiedzy o Niemczech,
Austrii i Szwajcarii.
3. Konkurs przebiega w formie elektronicznej i składa się z dwóch etapów.
 Etap I odbędzie się w dniach od 8 do 14 kwietnia 2021 roku na
platformie
https://lubiejewo.moodle.org.pl/
 Etap II odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie (lub
również on-line).
4. Zadaniem każdego uczestnika w dniach trwania I Etapu konkursu jest
codzienne rozwiązywanie quizu przeznaczonego na dany dzień.
5. Quiz będzie zamieszczony na platformie MOODLE codziennie w
godzinach 18.00 -23.59. Każdy uczestnik rozwiązuje quiz z danego dnia.
6. Każdy uczestnik ma tylko 1 podejście.
7. Po zakończeniu quizu i zapisaniu podejścia nie ma możliwości
edytowania go.
8. Czas przewidziany na rozwiązanie quizu będzie wyznaczony w quizie, nie
może być jednak dłuższy niż 15 minut.
9. Poprawność rozwiązania zadań będzie widoczna kolejnego dnia po
rozwiązaniu quizu.
10.Do II Etapu przechodzi 15 uczestników z najwyższą liczbą punktów
zdobytych w Etapie I.
11.Informacje o zakwalifikowaniu się uczniów do Etapu II zostaną przesłane
Opiekunom i Szkołom drogą mailową w dniu 16 kwietnia 2021 roku.
12.Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobyli najwyższą liczbę
punktów w II Etapie.
13.W przypadku osób z identyczną ilością punktów w II Etapie Komisja
rozstrzygnie konkurs zadając laureatom dodatkowe pytania, lub
organizując quiz dogrywkowy.
14.Wszyscy uczestnicy II Etapu konkursu otrzymają dyplomy
potwierdzające udział, laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
15.Wszyscy opiekunowie otrzymają dyplomy za przygotowanie uczniów do
konkursu.
16.Sponsorem nagród jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Starym Lubiejewie.

Postanowienia końcowe
1. Udział w Powiatowym Internetowym Konkursie Języka Niemieckiego
„Landeskunde na widelcu” jest dobrowolny i bezpłatny, a przystąpienie
do niego oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie.
2. Każdy Uczestnik, rejestrujący się na platformie MOODLE na kursie
Powiatowy Internetowy Konkurs Języka Niemieckiego „Landeskunde na
widelcu”, wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych oraz
wizerunku przez Organizatora w celach promocyjnych.
3. Organizator konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania
powierzonych danych w sposób niezgodny z prawem.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany jego przebiegu –
informacje o ewentualnych zmianach zostaną przekazane opiekunom i
uczestnikom drogą mailową.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje
podejmuje Organizator Konkursu.
7. Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycielki języka
niemieckiego Maryli Król-Jankowskiej – tel. 694477780,
m.krol_jankowska@interia.pl (w temacie wiadomości należy wpisać
KONKURS).

