
I KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY  

„Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki” 

 

Gminne Przedszkole w Tworogu organizuje  

I Konkurs plastyczno-językowy „Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki”. 

 

Patronat nad konkursem objął Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

 

Konkurs skierowany jest do dzieci 5- i 6-letnich, uczących się języka niemieckiego lub języka 

mniejszości narodowej – niemieckiego w przedszkolu. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

Cele konkursu:  

 wzbudzenie zainteresowania nauką  języka niemieckiego oraz piosenkami 

niemieckojęzycznymi, 

 pobudzanie dzieci do kreatywności i twórczości, 

 rozwijanie uzdolnień plastycznych, 

 zachęcanie do pozytywnej rywalizacji. 

 

 

Postanowienia ogólne: 

Organizatorem konkursu jest Gminne Przedszkole w Tworogu. 

Konkurs adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich, które uczą się języka niemieckiego lub 

języka mniejszości narodowej – niemieckiego w przedszkolu. 

Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu (format dowolny) ilustrującego treść wybranej 

piosenki niemieckojęzycznej. Może być to piosenka poznana podczas zajęć językowych w 

przedszkolu lub dowolnie wybrana piosenka. 

 

Warunki uczestnictwa: 

 do udziału w konkursie uprawnia dostarczenie na adres Gminnego Przedszkola w 

Tworogu prac konkursowych do 08. listopada 2019 r., 

 prace można składać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8.00 do 14.00 lub 

przesłać pocztą na adres organizatora, 

 prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie, 

 każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace, 

 wszystkie prace zgłoszone z tego samego przedszkola należy umieścić w jednej 

kopercie wraz z wypełnionymi kartami zgłoszeń i zgodami (załącznik nr 1 i nr 2). 

 

Kryteria szczegółowe: 

 Każdy uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę - samodzielnie, 

adekwatnie do własnych umiejętności (dopuszczalna jest pomoc rodzica w kwest ii 

doboru materiału i techniki). 

 Praca może być wykonana dowolną techniką: rysowanie, malowanie, wydzieranka, 

itp. Plakat może mieć dowolny kształt i format. 

 Plakat powinien ilustrować treść dowolnie wybranej piosenki w języku niemieckim 

(całej piosenki lub np. jednej zwrotki – w zależności od długości utworu). Może być 

to piosenka poznana na zajęciach językowych w przedszkolu lub inna piosenka 



niemieckojęzyczna dla dzieci. Nauczyciel lub rodzice mogą pomóc dziecku w 

wyborze utworu i zrozumieniu jego treści. 

 Na odwrocie plakatu należy nakleić: wydrukowany tekst wybranej piosenki, imię i 

nazwisko autora pracy, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela języka niemieckiego) 

oraz nazwę i adres przedszkola. 

 

Zasady przyznawania nagród: 

 Dostarczone prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana w Gminnym 

Przedszkolu w Tworogu. 

 Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury wyłoni zwycięzcę i przyzna 1, 2, 3 

miejsce. Jury ma również prawo do przyznawania wyróżnień.  

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20. listopada 2019 r. na profilu organizatora na 

Facebooku (https://pl-pl.facebook.com/tworog.przedszkole) oraz na stronie 

internetowej organizatora (www.gptworog.pl).  

 Osoby biorące udział w konkursie, przesyłając prace zgodnie z regulaminem, udzielają 

organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań 

marketingowych i promocyjnych oraz innych.(np. zorganizowania wystawy prac). 

 Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik oświadcza, że projekt dostarczony przez niego 

jest wynikiem jego własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz 

jakichkolwiek innych praw osób trzecich, a także nie był nigdy wcześniej 

publikowany. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na: 

a. wykorzystanie pracy konkursowej do organizacji wystaw, publikowanie i 

powielanie projektu, 

b. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie 

danych osobowych uczestnika na stronie internetowej organizatora. 

3. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz 

akceptuje jego treść. 

4. Treść regulaminu jest dostępna na profilu organizatora na Facebooku (https://pl-

pl.facebook.com/tworog.przedszkole) oraz na stronie internetowej organizatora 

(www.gptworog.pl).  

5. Po ogłoszeniu wyników w Gminnym Przedszkolu w Tworogu zostanie zorganizowana 

wystawa prac konkursowych. Odbędzie się ona w dniach od 20.11.2019 r. do 

30.11.2019 r. Po zakończeniu wystawy autorzy prac lub ich opiekunowie mogą 

odebrać je osobiście w sekretariacie Przedszkola. Jeśli praca nie zostanie odebrana 

do końca grudnia 2019 r., staje się automatycznie własnością organizatora. 

 

 

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela  

Ewa Gwiazdowska – nauczyciel języka niemieckiego (ewa.gwiazdowska@onet.pl). 

 

Adres organizatora: 

Gminne Przedszkole w Tworogu 

ul. Słowackiego 16 

42-690 Tworóg 

tel.: 32-285-73-51 

https://pl-pl.facebook.com/tworog.przedszkole
http://www.gptworog.pl/
https://pl-pl.facebook.com/tworog.przedszkole
https://pl-pl.facebook.com/tworog.przedszkole
http://www.gptworog.pl/
mailto:ewa.gwiazdowska@onet.pl


Załącznik nr 1 

 

 

Karta zgłoszenia 

(Wypełnia nauczyciel j. niemieckiego. Proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

 

1. Autor pracy (imię i nazwisko): ……………………………………………………………… 

2. Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………... 

3. Tytuł wybranej piosenki: ……………………………………………………………………. 

4. Nazwa i adres przedszkola: ………………………………………………………………….. 

5. Telefon do przedszkola: …………………………………………………………………… 

6. Imię i nazwisko nauczyciela języka niemieckiego - opiekuna:……………………………… 

7. Telefon do nauczyciela - opiekuna: …………………………………………………………. 

 

 

........................................................ 

(Podpis nauczyciela – opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

I Konkurs plastyczno-językowy  

„Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki” 

 

Oświadczenie rodzica 

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie) 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka) w I Konkursie plastyczno-językowym „Gemalte Lieder” – 

„Malowane Piosenki”, organizowanym przez Gminne Przedszkole w Tworogu. 

 

 
W celu umożliwienia Administratorowi rozpowszechnianie informacji związanych z organizowanym 

konkursem, niezbędne jest uzyskanie od Państwa zgody, do których odnoszą się poniższe kwestie zgodnie  
art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym 

momencie poprzez przekazanie informacji do sekretariatu przedszkola. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zdolność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora Konkursu imienia i nazwiska mojego 

dziecka jego wieku oraz danych przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, do celów 

promujących organizowany konkurs w środka masowego przekazu. 

Wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko 

pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach 

pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach 

utrwaleń.  

Wyrażam zgodę   nie wyrażam zgody 
 

Administrator danych osobowych: Dyrektor Gminnego Przedszkola w Tworogu, ul. Słowackiego 16, 42-690 

Tworóg, tel. 32 285-73-51, e-mail: dyrekcja@gptworog.pl. Inspektor Ochrony Danych: Przemysław Kawa, e-
mail: iod@csw.edu.pl. Będziemy przetwarzać dane osobowe (imię, nazwisko, wiek  

oraz nazwę i adres przedszkola, do którego dziecko uczęszcza) w celu rejestracji, organizacji i przeprowadzenia 

konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679 RODO. Dane będą przechowywane przez okres 

niezbędny do zorganizowania oraz przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane 

dla celów konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom.  

Po ogłoszeniu wyników w Gminnym Przedszkolu w Tworogu zostanie zorganizowana wystawa prac 

konkursowych. Odbędzie się ona w dniach od 20.11.2019 r. do 30.11.2019 r. Po zakończeniu wystawy autorzy 

prac lub ich opiekunowie mogą odebrać je osobiście w sekretariacie Przedszkola. Jeśli praca nie zostanie 

odebrana do końca grudnia 2019 r., staje się automatycznie własnością organizatora. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji nadesłanych prac, bez honorarium za prawa 

autorskie. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych.  
 

 

…………………………………    …………………………………… 

      miejscowość i data                      czytelny podpis rodzica 

mailto:dyrekcja@gptworog.pl
mailto:iod@csw.edu.pl.

