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REJONOWY KONKURS DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 

„ MEIN ADVENTSKALENDER” 

1. Cele konkursu: 

 

• rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej 

dzieci, 

• zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji, 

• poznanie niemieckich tradycji świątecznych oraz rozbudzanie zainteresowania 

dziedzictwem kulturowym Niemiec,  

• kształtowanie tolerancji wobec innych kultur 

• popularyzacja języka niemieckiego wśród uczniów, 

• motywowanie do uczenia się języka niemieckiego.  

 

2. Organizator konkursu -  PCPPPiDN w Głogowie – Powiatowy Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego; koordynator – Alicja Skoczylas – doradca metodyczny – język 

niemiecki. 

 

3. Adresaci konkursu: 

 

          Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII  oraz szkół  

           ponadpodstawowych powiatu głogowskiego. 

 

4. Warunek uczestnictwa: 

 

a) dostarczenie  pisemnego zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie (zał. 1) z  

wyszczególnieniem liczby planowanych prac w terminie do 22 listopada 2019 roku 

na adres:  

  

       Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

      ul. Jedności Robotniczej 38 

      67-200 Głogów 

      

      lub w formie skanu PDF na adres: alaskocz@icloud.com 

 

a) dostarczenie prac – kalendarzy – wraz z metryczką pracy (zał. 2)  - w przypadku 

kilku prac z jednej placówki dla każdego kalendarza z osobna -  w terminie do 2 

grudnia 2019 roku na adres:  

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie 

Plac Mieszka I 22 

67-200 Głogów (sekretariat) 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:alaskocz@icloud.com
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5. Opis konkursu: 

Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech otrzymują 1 

grudnia kalendarz z 24 okienkami, w których kryją się drobne niespodzianki. Okienka 

są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. 

Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

 

6. Instrukcja wykonania pracy: 

Wykonując kalendarz adwentowy należy uwzględnić 24 okienka, przegródki, 

pojemniczki itp. i ich numerację – poszczególne „okienka” kalendarza powinny 

zawierać dowolne słowa, bądź zwroty w języku niemieckim związane ze Świętami 

Bożego Narodzenia.  

• każdy uczestnik może przygotować tylko jeden kalendarz adwentowy.  

• z jednej placówki można dostarczyć dowolną liczbę prac,   

•  podpisane prace wraz z metryczką pracy (patrz punkt 4a regulaminu) należy 

złożyć w terminie do 2 grudnia 2019. 

 

7. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka niemieckiego oraz 

zaproszeni goście honorowi powiatu głogowskiego.  

 

8. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące 

kryteria: 

• zgodność pracy z tematem, 

• poprawność językową, 

• pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, 

• estetykę i technikę wykonania pracy. 

 

9. Postanowienia ogólne: 

• prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: szkół podstawowych  

       klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, 

• ogłoszenie wyników nastąpi w 6 grudnia 2019r. podczas wystawy   

            pokonkursowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w  

            Głogowie, 

• trzech laureatów w każdej kategorii za zajęcie najwyższych miejsc otrzyma  

       dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

• prace przechodzą na własność organizatora konkursu – będą prezentowane na   

       wystawie pokonkursowej, 

• w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję 

       podejmuje organizator konkursu, 

•  decyzje komisji w sprawie wyboru laureatów uznaje się za ostateczne. 

             

10. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:  

Alicja Skoczylas 

mail alaskocz@icloud.com lub telefonicznie pod numerem: 607 412 014 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:alaskocz@icloud.com
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Załącznik nr 1  

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY  
           DO UDZIAŁU W REJONOWM KONKURSIE DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 

„ MEIN ADVENTSKALENDER” 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do 22 listopada 2019 roku na adres: Powiatowy 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów lub w 

formie skanu PDF na adres: alaskocz@icloud.com 

 

 

Nazwa placówki: ………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe:  

e-mail: ……………………………….   telefon: ………………………… 

 

Koordynator szkolny: 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………… 

e-mail kontaktowy :  ……………………………………………………. 

telefon kontaktowy: …………………………………………………….. 

 

Niniejszym wyrażamy chęć udziału w w/w konkursie. 

Liczba przewidywanych prac: ………………………………………….. 

 

 

………………………………..                                 ……..………………………… 

(pieczęć nagłówkowa placówki)                           (podpis koordynatora szkolnego) 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:alaskocz@icloud.com
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Załącznik nr 2  

 

 

METRYCZKA PRACY 
                           W  REJONOWM KONKURSIE DLA UCZNIÓW 

          SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ PONADPODSTAWOWYCH 

„ MEIN ADVENTSKALENDER” 

Metryczkę wraz z pracą należy dostarczyć w terminie do 2 grudnia 2019 roku na adres: Powiatowy 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów lub w formie skanu 

PDF na adres: alaskocz@icloud.com 

 

Nazwa placówki: ………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe:  

e-mail: ……………………………….   telefon: ………………………………… 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………… 

Klasa: ……………………………. wiek ………………………………. 

Opiekun/ koordynator szkolny : 

Imię i nazwisko: ………………………    przedmiot:…………………………….. 

e-mail kontaktowy :  ……………………………………………………. 

telefon kontaktowy: …………………………………………………….. 

 

………………………………..                                 ……..………………………… 

(pieczęć nagłówkowa placówki)                           (podpis koordynatora szkolnego) 
 

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE  

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ……………………….., 

jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) ……………………………………. 

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w w/w konkursie oraz publikację 

wizerunku, a także danych osobowych w ramach rozpowszechniania informacji na temat 

przebiegu, wyników oraz promocji konkursu Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ 

zapoznałem się treścią Regulaminu Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych 

osobowych. 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:  ………………………………………… 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:alaskocz@icloud.com
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INFORMACJA: 
Zgłoszenie do udziału w konkursie  wyrażeniem zgody na udostępnienie danych osobowych 
w celu realizacji konkursu przez PCPPP i DN w Głogowie. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że zgodnie z Art. 13: 

1. Administratorem danych osobowych jest:  
POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W 

GŁOGOWIE  

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

Ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów 

 
tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93  email: sekretariat@pcpppidn.eu  i  szkolenia@pcpppidn.eu 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie:  

a. art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i 

ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego w przypadku Imienia i Nazwiska, Daty 
urodzenia oraz miejsca urodzenia 

b. art. 6 ust.1 lit.,a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji formy szkoleniowej w 

przypadku telefonu kontaktowego, adresu e-mail, miejsca pracy oraz wyrażonej zgody na publikację 
zdjęć na stronie internetowej 

 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku od dnia zrealizowania konkursu. 

 

5. Jako rodzic / opiekun prawny uczestnika konkursu posiada Pan/Pani: 

a. prawo dostępu do treści danych osobowych 

b. prawo do sprostowania danych osobowych 

c. w uzasadnionych prawem przypadkach prawo do usunięciu danych osobowych 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

f. prawo do przenoszenia danych osobowych 

 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie danych uczestnika odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje 

Panu/Pani jako rodzicowi / opiekunowi prawnemu  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem  

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy 
uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w konkursie. 

 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@pcpppidn.eu
mailto:szkolenia@pcpppidn.eu

