
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 

 „Nicht WortWörtlich” 

 

 § 1 Nazwa 

Konkurs nosi nazwę: Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Nicht WortWörtlich”. 

W dalszej części Regulaminu zwany jest Konkursem.  

 

§ 2 Organizator 

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS  

w Lubline, zwany dalej IGiLS. 

2. Koordynatorem konkursu jest dr Katarzyna Tymoszuk, zwana dalej Koordynatorem. 

 

§ 3 Zasięg i uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a 

także słuchaczy szkół językowych. 

 

§ 4 Przebieg i organizacja konkursu 

1. W celu zgłoszenia swojego udziału w konkursie prosimy o wysłanie wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Instytutu Germanistyki i Lingwistyki 

Stosowanej (german@hektor.umcs.lublin.pl) w terminie do 14.01.2018 roku (niedziela). W 

formularzu w zwięzły sposób, w formie abstraktu należy opisać zgłaszany projekt.  

2. Organizatorzy konkursu pozostawiają uczestnikom pełną swobodę w wyborze formy 

projektu (wiersz, piosenka, esej, inscenizacja, skecz, prezentacja multimedialna, plakat itd.) 

oraz liczebności grupy. Warunkiem dopuszczenia projektu do udziału w konkursie jest 

wykorzystanie w nim języka niemieckiego w możliwie dużym zakresie (np. jeżeli będzie to 

plakat, uczestnik/-icy zobowiązany/-i jest/są do ustnego przedstawienia swojej pracy jury). 

3. W terminie do 21.01.2018 roku (niedziela) Koordynator konkursu drogą mailową 

poinformuje o dopuszczeniu zgłoszonych projektów do udziału w konkursie. 

4. Projekty dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane przez uczestników  

w dniu konkursu – 02.03.2018 (piątek) w miejscu przeprowadzenia konkursu, podanym w § 

5 i ocenione przez komisję konkursową, opisaną w § 6 niniejszego regulaminu.  

4. W swojej ocenie Komisja uwzględni zarówno poziom znajomości języka niemieckiego 

i sposób prezentacji, jak również oryginalność i kreatywność zaprezentowanych projektów. 

5. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędą się w dniu konkursu, po przerwie, podczas 

której Komisja wyłoni zwycięzców. 

 



§ 5 Miejsce przeprowadzenia konkursu 

Miejscem konkursu jest budynek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A. Szczegółowe informacje na 

temat godziny oraz auli, w której odbędzie się konkurs, zostaną przekazane uczestnikom wraz 

z informacją o zakwalifikowaniu do konkursu. 

 

§ 6 Komisja konkursowa 

Komisja konkursowa składa się z Dyrektora Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej 

UMCS, pełniącego funkcję przewodniczącego komisji, koordynatora konkursu, przedstawicieli 

studentów germanistyki UMCS oraz specjalistów z zakresu sztuki. 

 

§ 7 Nagrody 

Laureat nagrody głównej oraz dwóch wyróżnień otrzymują indeks na studia w IGiLS na 

kierunku germanistyka, nagrody rzeczowe – książki i upominki ufundowane przez sponsora 

głównego - Instytut Goethego oraz Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS. 

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz 

drobne upominki ufundowane przez sponsorów konkursu oraz Biuro Promocji UMCS. 

 

§ 8 Informacje dodatkowe 

Zgodnie z art. 7 pkt 5, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych, zgłaszając swoje uczestnictwo w Konkursie, uczestnicy oraz 

opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w celu wykorzystania ich na potrzeby konkursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej oraz rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym UMCS. 


