
REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Międzyszkolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim dla uczniów szkół podstawowych, zwany dalej 
konkursem, przewidziany jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych. 

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 

a. klasy IV - VI 

b. klasy VII - VIII 

3. Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu, 
ul. Haukego Bosaka 33 - 37 i odbywać się będzie w trzech etapach:  

a. Etap szkolny 

b. Etap międzyszkolny 

c. Finał 

4. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom literatury niemieckojęzycznej i dlatego co roku poświęcony 
będzie innemu tematowi. Jednocześnie ważne jest kształcenie umiejętności poprawnego czytania w języku 
niemieckim. Ocenie podlegają: umiejętność płynnego i poprawnego (pod względem fonetycznym) czytania 
oraz zachowania właściwej intonacji zdania, a także interpretacja prezentowanego utworu. 
Każdy z uczniów zakwalifikowanych do etapu międzyszkolnego powinien umieć uzasadnić w języku 
polskim wybór prezentowanego tekstu literackiego.  

5. Tematem przewodnim VI Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku Niemieckim są wiersze 
(rymowanki) z liczbami autorstwa Reginy Schwarz – współczesnej niemieckiej poetki.  

6. Etap szkolny odbywa się w szkole podstawowej, do której uczęszczają chętni uczniowie i ma na celu 
wyłonienie maksymalnie do 5 reprezentantów z danej szkoły w każdej z kategorii. Uczniowie mogą 
zaprezentować dowolnie wybrany wiersz w języku niemieckim, poza utworami wybranymi przez 
organizatora konkursu do etapu międzyszkolnego. 

7. Wybranie do etapu szkolnego jednego z nazwanych poniżej wierszy jest jednoznaczne z dyskwalifikacją 
uczestnika z konkursu. 

8. Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 3 – 5 uczniów, którzy najlepiej zaprezentowali wybrany tekst.  

9. Etap szkolny powinien odbyć się do 16 grudnia, zaś zgłoszenie zwycięzców etapu szkolnego powinno 
nastąpić najpóźniej do 20 grudnia 2019r na formularzu przesłanym na adres e-mail 
niemiecki@lo13.wroc.pl .  

10. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Polityką Ochrony Danych Osobowych 13 Liceum 
Ogólnokształcącego (załącznik nr 2 niniejszego regulaminu). 

11. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na końcu niniejszego regulaminu i stanowi do niego załącznik nr 1. 
Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysłać również zgodę na udział ucznia w konkursie 
(stanowiącą załącznik nr 2a). 

12. Uczniowie zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego powinni przygotować jeden spośród 
następujących wierszy: 



 

Teksty powyższych wierszy są powszechnie dostępne i znajdują się na podanej stronie internetowej: 
https://www.sprachspielspass.de/kindergedichte/kategorien/gedichte-mit-zahlen/  

13.  Etap międzyszkolny i finał konkursu odbędą się w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIII im. Aleksandra 
Fredry we Wrocławiu w dniu 21 stycznia 2020r o godzinie 9:00. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do zmiany terminu, a informacja o jego zmianie przekazana zostanie drogą elektroniczną nauczycielom ze 
szkół, które nadesłały zgłoszenia udziału w konkursie. 

14. Uczestnicy zaprezentują wybrane utwory przed Komisją Konkursową, w której skład wchodzą dwaj 
nauczyciele języka niemieckiego oraz jeden native speaker (nauczyciel z Niemiec). Etap międzyszkolny 
ma na celu wyłonienie spośród wszystkich uczestników w danej kategorii wiekowej po 3 uczniów, którzy 
w finale walczyć będą o nagrody.  

15. Etap międzyszkolny polega na przeczytaniu przez ucznia jednego spośród podanych do wyboru 3 tekstów 
literackich. Uczeń powinien nie tylko poprawnie przeczytać tekst pod względem fonetycznym, ale także 
zwrócić uwagę na poprawną intonację i płynność czytania. 

16. Uczeń powinien znać autora tekstu (wiedzieć, kto jest autorem, kiedy i gdzie tworzył, podać  kilka 
informacji o pisarzu) i umieć uzasadnić w języku polskim wybór tekstu. 

17. Trójka zwycięzców etapu międzyszkolnego w poszczególnych kategoriach wiekowych weźmie udział 
w finale, który odbędzie się w tym samym dniu.  

18. W finale uczniowie otrzymają jeden nieznany im tekst i będą mieli w sumie 15 minut na przygotowanie: 
Przez pierwsze 5 minut będzie mógł towarzyszyć im ich nauczyciel języka niemieckiego / opiekun, 
a następnie przez kolejne 10 minut uczniowie już samodzielnie będą przygotowywać się 
do zaprezentowania wiersza. Zwycięży ten uczeń, który najlepiej przeczyta nieznany tekst. 

19. Dla laureatów I, II i III miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody, zaś dla wszystkich uczestników etapu 
międzyszkolnego – dyplomy oraz mały upominek. 

20. Uwagi: 

a. Regulamin oraz formularz zgłoszeń do etapu międzyszkolnego umieszczone zostały na stronie 
internetowej szkoły pod adresem: www.lo13.wroc.pl  

b. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników. 

c. W czasie konkursu zabrania się używania telefonów komórkowych. 

d. Wszystkie teksty zaczerpnięte zostały ze strony internetowej: 

https://www.sprachspielspass.de/kindergedichte/kategorien/gedichte-mit-zahlen/  i są ogólnie 
dostępne w internecie. 

 

 

 

 

 

Kategoria wiekowa: Klasy IV - VI Kategoria wiekowa: Klasy VII - VIII 
1. Eins, zwei, drei, vier … viele 
2. Zähl mit! 
3. 2 Mal Peng! 
 

1. Ene, meine, 1,2,3 
2. Der Sachenfinder 
3. Zahlenhexerei 
 



 

Załącznik nr 1. 

 

Formularz zgłoszenia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Czytania w Języku Niemieckim 

dla Uczniów Szkół Podstawowych 

Zgłaszam udział mojego ucznia w międzyszkolnym etapie V Konkursu Czytania w Języku Niemieckim 
dla Uczniów Szkół Podstawowych. 

*Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………… 

*Szkoła: …………………………………………………………………………………………………… 

*Klasa: ……………… 

*W etapie szkolnym uczeń zaprezentował wiersz:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

*W etapie międzyszkolnym uczeń zaprezentuje:  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się uczniem ………………………………………….......................... 

*Numer kontaktowy do nauczyciela: ……………………………………………………. 

 

* POLA OBOWIĄZKOWE, NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu  
(regulacja zasad przekazywania danych Uczestników pomiędzy placówkami) 

 

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ VI MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU CZYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, z 

której wywodzi się uczestnik, który zdał do II etapu Konkursu, przetwarzanie danych osobowych tego 

uczestnika. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, 

akceptuje Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.  

 

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest 

zapewnić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela ustawowego - formularza 

zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.  

 

3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga zadrukowania na dwóch 

stronach jednej kartki papieru oraz wyrażenia zgody co najmniej na udział uczestnika w Konkursie. 

Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w dalszych etapach Konkursu. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu 

na udział w Konkursie. 

 

4. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi 

wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu. 

 

5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić 

ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie 

mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby 

upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników 

– a przed ich przesłaniem do Organizatora). 

 

6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania z 

zewnętrznych podwykonawców.  

 

7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym 

ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku 

mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl  

 



8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych 

zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności 

Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl  

 

9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie 

kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie 

dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem. 

 

10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze 

przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się 

audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 

3 lit. h) RODO). 
 

11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap wewnętrzny danej 

placówki, Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich 

Uczestników. W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych 

Uczestników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2a 

Załącznik do Regulaminu  
(zgoda na udział ucznia w Konkursie) 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

  Potwierdzam swoją zgodę na udział ______________________ (imię i nazwisko) w VI Międzyszkolnym 

Konkursie Czytania w Języku Niemieckim dla Uczniów Szkół Podstawowych. 

__________________________ 

Miejscowość i data 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku  

________________________________________ 

(imię i nazwisko uczestnika) 

utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z przeprowadzenia VI Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku 

Niemieckim dla Uczniów Szkół Podstawowych, przez organizatora Konkursu: Liceum Ogólnokształcące nr 

XIII we Wrocławiu. 

 

Niniejsza zgoda obejmuje publikację zdjęć na stronach www Organizatora, na profilu Organizatora na 

portalu Facebook oraz na kanale YouTube. 

  

Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie na piśmie wniosku do 

Organizatora. Wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność 

działań podjętych przed cofnięciem zgody. 

 

________________________________ 

Podpis uczestnika   

________________________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

(wymagany jeżeli uczestnik jest niepełnoletni) 

 



 

Klauzula informacyjna 

 

Administratorem danych osobowych uczestników VI Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku 

Niemieckim dla Uczniów Szkół Podstawowych (dalej: Konkurs) jest Liceum Ogólnokształcące nr XIII we 

Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław. 

 

Inspektor ochrony danych - CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wyłom 16, 61-671 

Poznań, e-mail inspektor@coreconsulting.pl. 

 

Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminu, a w przypadku finalistów i laureatów, w celu 

wydania nagród.  Ponadto dla uczestników, dla których została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, 

dane te będą przetwarzane w celu promocji Konkursu oraz jego Organizatora.   

 

Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania Konkursu, 

a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji Konkursu oraz jego 

Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla realizowanego celu, chyba że 

uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze przetwarzanie. Dane nie podlegają profilowaniu 

ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

 

Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych przez 

Organizatora.  

 

Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Liceum Ogólnokształcące nr 

XIII we Wrocławiu, ul. Haukego-Bosaka 33-37, 50-447 Wrocław lub mailowo na 

inspektor@coreconsulting.pl lub tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. 

 

Ponadto każdy uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, iż przetwarzanie jego danych 

osobowych narusza regulacje w obszarze ochrony danych osobowych.  

 

 


