REGULAMIN KONKURSU „SCHWARZ-ROT-GOLD”
I.

PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „SCHWARZ-ROT-GOLD” jest II Liceum
Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku.
2. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych Białegostoku
i województwa podlaskiego i odbędzie się dnia 16.02.2018 o godz. 10:00
3. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu leksykalnogramatycznego z języka niemieckiego.
4. Testy sprawdza powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
5. Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody w postaci bonów
podarunkowych oraz wyróżniania uczestnikom konkursu, którzy uzyskają
największą liczbę punktów za rozwiązanie testu.
6. Cele konkursu:
a) zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego,
b) promocja programu DSD II w II Liceum Ogólnokształcącym
w Białymstoku,
c) umożliwienie uczniom pokazania swoich mocnych stron,
d) promowanie pracy szkół i nauczycieli,
e) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
7. Organizację i przebieg konkursu koordynuje przewodniczący komisji
konkursowej: pan Łukasz Krawczyk - nauczyciel w II Liceum
Ogólnokształcącym. Do jego zadań należy:
a) nadzór nad prawidłowością przebiegu konkursu
8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do okazania w dniu konkursu ważnej
legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
9. Uczestnicy, którzy zgłoszą się na konkurs po jego rozpoczęciu, nie biorą
w nim udziału.
10. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem (z czarnym lub niebieskim
tuszem nieścieralnym), nie używają ołówków i korektorów.
11. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie
objaśniają, nie komentują zadań oraz nie udzielają wskazówek dotyczących
ich rozwiązania.
12. Czas trwania konkursu: 90 minut.
13. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

III.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA
KONKURSIE,
WYKAZ
LITERATURY
OBOWIĄZUJĄCEJ
UCZESTNIKÓW
ORAZ
STANOWIĄCEJ
POMOC
DLA
NAUCZYCIELI.
1. Zakres wiedzy
i umiejętności wymaganych na konkursie,
a także wykaz literatury obowiązującej uczestnika oraz stanowiącej pomoc

dla nauczyciela określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
IV.

ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie ucznia na adres mailowy:
schwarz-rot-gold@wp.pl do dnia 12.02.2018
W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, jej adres, imię i nazwisko ucznia
oraz nauczyciela przygotowującego, e-mail i numer telefonu
kontaktowego.

V.

UDOSTĘPNIANIE PRAC UCZESTNIKÓW KONKURSU
DO WGLĄDU
1. Prace konkursowe udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności
wyłącznie
rodziców/prawnego
opiekuna
albo
wyłącznie
rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w terminie 3 dni
od ogłoszenia wyników konkursu na stronie internetowej II Liceum
Ogólnokształcącego w Białymstoku.
2. Przewodniczący Komisji decyduje o miejscu, terminie i czasie
udostępnienia pracy do wglądu.
3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę
do wglądu może sporządzać z niej notatki oraz fotokopie.

VI.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ
1. Rodzice/prawny opiekun uczestnika konkursu mają prawo złożyć
odwołanie od wyników konkursu w terminie 3 dni od ogłoszenia na stronie
internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wyników
konkursu.
2. Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz
uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie
zadań, których ocena jest kwestionowana.
3. Odpowiedź na odwołanie od wyniku udzielana jest drogą listową na adres
wskazany w odwołaniu w ciągu 5 dni.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Organizator Konkursu
w porozumieniu z Komisją Konkursową.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
w sposobie nagradzania uczestników Konkursu.
4. Zgłoszenie do Konkursu oznacza równocześnie wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania wykonanymi
zdjęciami, nagraniami i materiałami filmowymi z przebiegu konkursu bez
prawa komercyjnej dystrybucji.

Organizator Konkursu:
II Liceum Ogólnokształcące
im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku
Zespół Nauczycieli Języka Niemieckiego
Przewodniczący Komisji Konkursowej:
mgr Łukasz Krawczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej
mgr Marzena Rychter

