
                                                                    

KONKURS FUNDACJI IM. DR. MICHAELA DETHLOFFA
WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH (D-A-CH)

CELE KONKURSU:

Konkurs ma na celu promocję wiedzy o krajach niemieckojęzycznych:
(Niemcy,  Austria  i  Szwajcaria)  w  różnych  obszarach  (geografia,
kultura,  sztuka,  historia,  zwyczaje)  na poziomie dostosowanym do
wieku  odbiorcy  oraz  zachęcenie  młodzieży  do  nauki  języka
niemieckiego.

ORGANIZATOR:

Fundacja im. dr. Michaela Dethloffa 

PARTNERZY:

 Dethloff Deutschschule, Niepubliczna Szkoła Języka 
Niemieckiego i Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego w 
Lublinie

 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
(PSNJN)

 Instytut Goethego 
 Ambasada Republiki Niemiec w Polsce 
 Ambasada Szwajcarii w Polsce
 Ambasada Austrii w Polsce
 Instytut Austriacki
 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Jugendwerk 

REGULAMIN:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół lubelskich i  zostanie
przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
a) dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych

b) dla uczniów klas I i II gimnazjów.



                                                                    

Dla każdej kategorii wiekowej jest przewidziany oddzielny test.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. dr. Michaela Dethloffa,
dalej zwanym Fundacją.
Konkurs  zostanie  przeprowadzony  w  formie  pisemnej  i  będzie
składał się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, 10 pytań otwartych i
krótkiej  wypowiedzi  pisemnej.  Wszystkie  części  testu  będą  w
języku  polskim.  Konkurs  będzie  trwał  70  minut.  Dla  każdej
kategorii wiekowej jest przewidziany oddzielny test.

3. Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących tematów:
a) Film "Noc w galerii" - dostępny w internecie pod adresem: 
http://fwpn.org.pl/noc-w-galerii

b) Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – atrakcje 
turystyczne, znane postacie (politycy, kompozytorzy, poeci, 
pisarze, nobliści, sportowcy, muzycy współcześni), ważne 
wydarzenia historyczne, geografia (największe rzeki, jeziora, 
góry), zwyczaje.

Wszystkie materiały do konkursu będą dostępne na stronie 
internetowej: www.dethloff.pl/fundacja/konkurs 

4. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
5. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się przed konkursem 

z regulaminem konkursu.
6. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie,

przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia
organizatorów, uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

7. Prace pisemne zostaną ocenione przez Jury.  Jury składa się  z
osób  powołanych  przez  Fundację  spośród  nauczycieli  DDS  i
członków  PSNJN.  W  pracach  Jury  może  brać  udział  Prezes
Zarządu Fundacji.

PRZEBIEG KONKURSU:

1.  Przyjmowanie  zgłoszeń  od  uczestników  na  adres:   
konkurs@dethloff.pl do dnia 30.04.2017r. 

http://www.dethloff.pl/fundacja/konkurs
mailto:konkurs@dethloff.pl


                                                                    

2. Konkurs odbędzie się w dniu  08.05.2017r. w siedzibie DDS (ul.
Wallenroda 4a, w Lublinie) o godzinie 9.00.

3.  Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  www.dethloff.pl
oraz na profilu facebookowym szkoły dnia 30.05.2017r.
 
4.  Nagrody  zostaną  wręczone  na  uroczystości  zakończenia  roku
szkolnego w DDS w dniu 20.06.2017 o godz. 16.00.

NAGRODY:
Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz wyróżnienia w 
dwóch kategoriach wiekowych.

I nagroda: roczny bezpłatny kurs języka niemieckiego w Dethloff 
Deutschschule, smartfon lub tablet, gadżety partnerów

II nagroda: 50% zniżki na roczny kurs języka niemieckiego w Dethloff
Deutschschule, smartfon lub tablet, gadżety partnerów

III nagroda: 25% zniżki na roczny kurs języka niemieckiego w 
Dethloff Deutschschule, smartfon lub tablet, gadżety partnerów

Wyróżnienia: gadżety partnerów


