
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

"ŚLADAMI BAŚNI BRACI GRIMM"

Organizatorzy:

Organizatorami Międzyszkolnego Konkursu z Języka Niemieckiego "Śladami Baśni Braci Grimm" 
są: Szkołą Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni oraz Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni.

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów językiem       niemieckim,
− motywowanie uczniów do czytelnictwa,
− zapoznanie uczniów z baśniami Braci Grimm,
− zapoznanie z życiorysem Braci Grimm,
− rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywności u uczniów.

 
Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII I VIII Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni 
oraz Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału u nauczyciela języka niemieckiego w 
swojej szkole: Szkołą Podstawowa nr 31 – p. Monika Pietroczuk, Szkoła Podstawowa nr 17 
– p. Barbara Niedbalska.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów:

a) Etap szkolny:

Uczniowie zapoznają się ze wskazanymi baśniami Braci Grimm, zawartymi w regulaminie 
konkursu, oraz szukają informacji o życiu autorów. Następnie w swojej placówce rozwiązują kartę 
zadań w języku polskim, które sprawdzają znajomość treści utworów i faktów z życia braci Grimm.

Etap szkolny odbędzie się 8.02.2023 r.
Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali minimum 70% punktów.



b) Etap międzyszkolny:

W tym etapie uczniowie wykonują pracę plastyczną na plakacie/brystolu w formacie A2 (technika 
dowolna).
Praca musi przedstawiać interpretację wybranego fragmentu/postaci z ulubionej baśni Braci 
Grimm. Musi zawierać podpis autora, nazwę szkoły oraz tytuł utworu. Prace konkursowe powinny 
być pracami własnoręcznymi, a nie kopiami materiałów już istniejących. Uczniowie przekazują 
wykonany plakat nauczycielowi języka niemieckiego w swojej szkole. 

Termin przynoszenia prac: do 15.03.2023 r. 

Każdy uczestnik konkursu dołącza do pracy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisaną 
przez rodzica/opiekuna (załącznik nr 1). Brak zgody jest równoznaczny z dyskwalifikacją 
uczestnika.
Do konkursu dopuszczana jest tylko jedna praca ucznia. 
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację zasad zawartych w regulaminie.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: 
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni oraz Szkoły Podstawowej nr 17 
w Gdyni.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Skład komisji: p. Monika Pietroczuk, p. Barbara Niedbalska, p. Katarzyna Samsel, p. Aneta 
Brzozowicz-Sykuła

Lista baśni:

"Titelitury"
"O wilku i siedmiu koźlątkach”
“Braciszek i siostrzyczka”



zał. nr 1.

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  ...............................................
       (imię i nazwisko)

 w  Międzyszkolnym  Konkursie  z  Języka  Niemieckiego  "Śladami  Baśni  Braci  Grimm",

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 w Gdyni i Szkołę Podstawową nr 17 w Gdyni.

Zgadzam  się  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby  przeprowadzenia  konkursu,

publikację przez organizatorów imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły oraz wyników. Nieodpłatne

rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, 

zgodnie z treścią art.  81 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.   o prawie autorskim i  prawach

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.)

.......................      ...............................................
      data podpis rodzica/opiekuna
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