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REGULAMIN KONKURSU 

"Deine Gedichte und Lieder – deutsche Traditionen neu interpretiert“ 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

1. Organizatorem Konkursu jest Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, mające swoją 

siedzibę w Opolu 45-004, przy ulicy M. Konopnickiej 6, wpisane do rejestru Stowarzyszeń 

KRS pod numerem 0000056277, NIP 754-20-34-298 (zwane dalej Organizatorem) 

 

2.  Patronat honorowy nad Konkursem objęła Pani Konsul Birgit Fisel-Rösle (Konsulat 

Republiki Federalnej Niemiec w Opolu). 

 

II WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
§2 

Uczestnikami Konkursu mogą być: 

- uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. 

 

§3 

Każda praca musi być czytelnie podpisana imieniem i nazwiskiem Autora oraz posiadać 

dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 

1 do Regulaminu Konkursu). W imieniu osoby nieletniej oświadczenie składają jej rodzice lub 

opiekunowie prawni. 

 

 

III ZASADY KONKURSU I NAGRODY 
§4 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest napisanie wierszowanki (utworu poetyckiego, 

wiersza lub pieśni) w języku niemieckim, nawiązującej do tradycji, zwyczajów, świąt i 

obrzędów ludowych. 

 

2. Do Konkursu można zgłaszać takie formy jak: wiersze, rymowanki, rymowane wyliczanki, 

teksty piosenek. 
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3. Praca przesłana na Konkurs musi stanowić oryginalną, autorską twórczość, wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. 

 

4. Prace nie związane z zadaną tematyką nie będą brane pod uwagę.  

 

5. Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni: trzy najlepsze w dwóch kategoriach wiekowych 

(uczniowie szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych). 

 

6. Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność tekstu, jego kompozycję i poprawność 

językową.  

 

§5 

1. Konkurs będzie trwał od 26 maja do 28 czerwca 2020 roku. 

 

2. Informacja o Konkursie zostanie ogłoszona 28 maja 2020 r. na stronach internetowych 

Organizatora.  

 

3. Konkurs zakończy się w dniu 21 czerwca 2020 roku o godzinie 23:59. Do tego czasu 

należy przesłać podpisane prace, wraz z załączonym skanem wypełnionego Załącznika 

nr 1, na adres mailowy anmeldung@bildung.pl. 

 

§6 

1. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie miało miejsce 27 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 

na naszej stronie internetowej (www.bildung.pl) i na naszej stronie w Facebooku 

(www.facebook.com/deutschebildungsgesellschaft). 

 

2. Uroczystość wręczenia nagród  będzie miała miejsce 7 września 2020 r.  

 

§7 

1. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe przyznawane 

przez Jury konkursu. O sposobie podziału nagród zadecyduje Jury. 

 

2. Fundatorem nagród jest Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Niemieckie 

Towarzystwo Oświatowe, Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) i Deutsches Kulturforum 

östliches Europa. 
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IV. JURY 
§8 

W skład Jury wchodzą: 

- pani profesor Joanna Rostropowicz (przewodnicząca Jury)  

- pan Waldemar Gielzok (członek Jury) 

- pan Sebastian Gerstenberg (członek Jury) 

- pani Rosa Wesle (członkini Jury) 

- pan Kubilay Topal (członek Jury) 

- pan Manfred Prediger (członek Jury) 

 

§9 

1. Praca Jury: 

1) Członkowie Jury są zobowiązani do brania czynnego udziału w posiedzeniach Jury  

2) Członkowie Jury pełnią swe funkcje honorowo. 

 

 

V. TECHNIKA I FORMA PRAC 
§10 

1. Format: przesyłane mailem teksty powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem Autora. 

Jeśli Autor przesyła więcej niż jedną pracę, każda winna być umieszczona na osobnym 

pliku i opatrzona danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie Autora. 

 

2. Do prac Autor dołącza wypełniony i podpisany Załącznik nr. 1. Prace nadesłane bez 

wspomnianego Załącznika nie będą brane pod uwagę. 
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VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 
§11 

Jury będzie oceniało złożone w Konkursie prace na podstawie następujących kryteriów: 

1. Zgodność́ z tematem Konkursu. 

2. Walory artystyczne i kompozycja. 

3. Oryginalność. 

4. Poprawność językowo-stylistyczna 

 

 

VII. NAGRODY 
§12 

Najlepsze teksty: piosenki, wiersze, rymowanki itd. zostaną nagrodzone i opublikowane na 
stronach mediów społecznościowych Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. O przydziale 
nagród zadecyduje Jury.  
 

 

 


