REGULAMIN KUNKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ”DU BIST DRAN”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU JASIELSKIEGO
Konkurs jest organizowany przez nauczycieli języka niemieckiego I LO w Jaśle pod patronatem Dyrektora
Szkoły.
Celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego, rozwijanie zdolności uczniów, pobudzenie ich
kreatywności oraz umożliwienie zainteresowanym uczniom sprawdzenia poziomu znajomości języka
niemieckiego na poziomie średnio- zaawansowanym.
Laureatom konkursu nie przyznaje się uprawnień , jakie dają olimpiady czy konkursy organizowane przez
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ale punkty preferencyjne przy przyjęciu do I LO w Jaśle. Organizatorzy
przewidują również nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów Konkursu.
W Konkursie może uczestniczyć każdy uczeń klasy VIII szkoły podstawowej powiatu jasielskiego oficjalnie
zgłoszony przez swoją szkołę u organizatora Konkursu, który uzyskał ocenę bardzo dobrą z języka
niemieckiego na pierwszy semestr ósmej klasy.
Zgłoszenia pisemne (zbiorowe) należy kierować na adres szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące
ul.Czackiego 4
38-200 Jasło
z dopiskiem: Konkurs Języka Niemieckiego
Koszty związane z uczestnictwem w Konkursie (np. dojazd) ponoszą szkoły macierzyste.
Konkurs będzie miał formę pisemnego testu opracowanego przez powołaną komisję i będzie trwał
ok. 50 min.
Przykładowe typy zadań:
-rozumienie tekstu czytanego (ćwiczenia typu prawda/fałsz, test wielokrotnego wyboru, dopasowywanie),
-test gramatyczno- leksykalny wielokrotnego wyboru,
-transformacja zdań,
-tłumaczenie fragmentów zdań,
-test luk.
Konkurs odbędzie się dn……………..……….. o godz. ………… O ewentualnej zmianie terminu Konkursu
szkoły zostaną powiadomione.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch tygodni od daty przeprowadzenia Konkursu- na stronie
internetowej I LO oraz w formie pisemnej do zainteresowanych szkół.
Wyniki ogłoszone przez komisję są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami konkursu.
Z poważaniem:
Organizatorzy:
mgr Agnieszka Klucznik
mgr Anna Mikuś

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „DU BIST DRAN”
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA UCZNIÓW.

Opiekun

uczniów:

………………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych
(imię, nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach
informacyjnych dotyczących Konkursu Języka Niemieckiego
„DU BIST DRAN”. zamieszczanych na stronie internetowej
I LO w Jaśle i Starostwa Powiatowego w Jaśle.
…………………, dnia…………………………. r.

(telefon kontaktowy)

 TAK

 NIE

…………………………………………
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 Twoje dane będą przetwarzane w celu
organizacji Konkursu Języka Niemieckiego „DU BIST DRAN”. Informujemy, że






podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, wyrażenie zgody na publikację wizerunku
nie jest konieczne,
dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
a informacji. publikowanych nie planuje się usuwać,
dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane innym
podmiotom ani do państw trzecich,
przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo
do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę
na publikację danych,
jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.1lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu Języka Niemieckiego
organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Języka Niemieckiego „DU BIST DRAN”.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych,
dotyczących Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej I LO w Jaśle oraz Starostwa
Powiatowego w Jaśle.
……………………………………………………

* proszę zaznaczyć właściwe

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu
organizacji Konkursu Języka Niemieckiego „DU BIST DRAN”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
ze względów organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres
wynikający z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.1lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu Języka Niemieckiego
organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Języka Niemieckiego „DU BIST DRAN”.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych,
dotyczących Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej I LO w Jaśle oraz Starostwa
Powiatowego w Jaśle.
……………………………………………………

* proszę zaznaczyć właściwe

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu
organizacji Konkursu Języka Niemieckiego „DU BIST DRAN”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
ze względów organizacyjnych, zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres
wynikający z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie www.1lojaslo.pl w zakładce RODO.

