
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO  

DLA UCZNIÓW KLAS VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

I. Założenia ogólne 

1. Nagrodą za udział w Konkursie o Puchar Dyrektora V LO im. S. Lema jest tytuł laureata 

uprawniający do dodatkowego punktu wliczanego przy rekrutacji do wszystkich szkół 

ponadpodstawowych w województwie zachodniopomorskim oraz puchar dla najlepszego 

uczestnika. Laureatami zostanie 5 osób, które uzyskają największą ilość punktów. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych. 

3. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora V LO im. St. Lema 

II. Zasady przebiegu konkursu 

1.Tematyką konkursu są zagadnienia gramatyczne zawarte w podstawie programowej języka 

niemieckiego w klasie VII i VIII szkoły podstawowej. 

2. Zadania konkursowe skonstruowane są w postaci pytań jednokrotnego wyboru lub zdań z lukami 

do uzupełnienia. 

3. Na rozwiązanie testu przewidzianych jest 45 minut. 

 

III. Termin i miejsce konkursu:  

26 kwietnia 2022r.  godz. 14.00 

 V LO im. St. Lema, aula szkoły,  

ul. Jedności 9, Koszalin. 

 

IV. Termin zgłoszeń   

1.Do dnia 22 kwietnia 2022  r.  należy zgłosić chętnych uczniów drogą mailową na adres:   

joanna.krauze@vlokoszalin.pl . W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

klasę oraz szkołę.  

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do 29 kwietnia 2022 r. 

wraz z informacją o terminie i formie wręczenia nagród. 

V. Uwagi 

1. W zależności od sytuacji pandemicznej w kraju konkurs zostanie przeprowadzony w formie 

stacjonarnej w V LO lub zdalnie. 

2. W razie zdalnej formy konkursu na głównej stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku V 

Liceum Ogólnokształcącego zostanie zamieszczony link, który zostanie uaktywniony w dniu 

konkursu. Link będzie aktywny tylko w określonym czasie.   
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3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz publikowanie wyników na stronie internetowej szkoły V LO im. St. Lema w 

Koszalinie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH:  
 
1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestników konkursu jest V Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie, ul. Jedności 9, tel: +48943424784, e-mail: 
sekretariat@vlokoszalin.pl.  
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema możliwy jest 
pod adresem e-mail: iod@vlokoszalin.pl.  
 
3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
 
4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu przez 
okres dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
 
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) poprawiania swoich danych osobowych,  
c) usunięcia swoich danych osobowych.  
 
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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