
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 
„An der KUL ist Deutsch cool!”

§ 1 Nazwa Konkursu
Konkurs nosi nazwę Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”,
w dalszej części regulaminu jest zwany Konkursem.

§ 2 Organizator Konkursu
1.  Konkurs  organizowany  jest  przez  Instytut  Filologii  Germańskiej  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej IFG KUL.
2. Koordynator Konkursu jest powoływany przez IFG KUL.

§ 3 Zasięg terytorialny i uczestnicy Konkursu
Konkurs skierowany jest  do uczniów wszystkich szkół kończących się egzaminem maturalnym,
które znajdują się na terenie Polski.  W Konkursie biorą udział uczniowie, których uczestnictwo
zostanie  zgłoszone  przez  nauczycieli  języka  niemieckiego  w  terminie  wyznaczonym  przez
Koordynatora.  

§ 4 Zgłoszenie do Konkursu
Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego – załącznik nr
1  do  niniejszego  regulaminu  –  i  przesłanie  go  w  wyznaczonym  terminie na  adres  e-mail
konkurs5@kul.pl.

§ 5 Przebieg i organizacja Konkursu
1.  Konkurs  jest  przeprowadzany  w  trzech  etapach,  przy  czym  wszystkie  zadania  konkursowe
przygotowywane  są  przez  pracowników  IFG  KUL,  a  ich  poziom  zbliżony  jest  do  wymagań
egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
2. Etap I odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Koordynatora w szkołach, które   zgłoszą
udział  swoich uczniów w Konkursie.  Przed przystąpieniem do tego etapu uczestnicy Konkursu
wypełniają oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
konkursu  -  załącznik  nr  5  oraz  nr  7  do  niniejszego  regulaminu.  Podpisane  przez  uczestników
załączniki nr 5 oraz nr 7 są na tym etapie przechowywane w szkołach.  Test I etapu składa się z
części leksykalno-gramatycznej oraz czytania ze zrozumieniem. Zestaw testowy do skopiowania
zostanie przesłany przez Koordynatora na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Etap  I  jest  w  całości  przeprowadzany  przez  nauczycieli  języka  niemieckiego  w  szkołach
(kopiowanie zestawów, nadzór w czasie testu i jego korekta, sporządzenie protokołu - załącznik nr
2  do  niniejszego  regulaminu).  Nauczyciele  przesyłają  w  terminie  wyznaczonym  przez
Koordynatora  na  adres  konkurs5@kul.pl  protokół  –  załącznik  nr  2  do  niniejszego  regulaminu
(zalecany jest  zaszyfrowany plik).  Na podstawie protokołów ze szkół Koordynator  i  IFG KUL
ustalają ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych do etapu II i przesyłają ją nauczycielom.
3.  Etap  II  odbędzie  się  w  terminie  wyznaczonym  przez  Koordynatora  w  szkołach.  Etap  ten
obejmuje test  leksykalno-gramatyczny oraz test  wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.  Zestaw
testowy  do  skopiowania  zostanie  przesłany  przez  Koordynatora  na  adres  mailowy  podany  w
formularzu zgłoszeniowym.
Nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzają w terminie wyznaczonym przez Koordynatora
test  w szkołach,  wypełniają  protokół  z  II  etapu – załącznik nr  3  do niniejszego regulaminu,  a
zainteresowani otrzymaniem podziękowań i dyplomów również formularz dotyczący informacji do
podziękowań  –załącznik  nr  4.  Wersję  elektroniczną  załącznika  nr  4  należy  przesłać  na adres
konkurs5@kul.pl  (zalecany  jest  zaszyfrowany  plik).  Niesprawdzone  testy,  oświadczenia
uczestników  Konkursu  zakwalifikowanych  do  II  etapu  (załącznik  nr  5  oraz  nr  7),  protokół
(załącznik  nr  3)  i  wersję  papierową  informacji  do  podziękowań  (załącznik  nr  4)  należy  w



wyznaczonym terminie przesłać przesyłką poleconą za zwrotnym pokwitowaniem odbioru na adres:
Instytut Filologii Germańskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Decyduje data stempla pocztowego. Testy wysłane po wyznaczonym terminie będą wyeliminowane
z Konkursu.
Testy  konkursowe  na  II  etapie  są  sprawdzane  przez  pracowników  IFG  KUL.  Koordynator
sporządza  protokół  zbiorczy  etapu  i  na  jego  podstawie  ustala  wraz  z  IFG  KUL  listę  osób
zakwalifikowanych do finału. Listę tę przesyła nauczycielom wraz z informacją o liczbie punktów
uzyskanych przez ich uczniów.
4.  Etap  III  (finał  ogólnopolski)  zostanie  przeprowadzony  w  terminie  wyznaczonym  przez
Koordynatora w IFG KUL w Lublinie. Przed przystąpieniem do tego etapu uczestnicy Konkursu
wypełniają załącznik nr 6 do regulaminu i przekazują go Koordynatorowi na etapie finałowym.
Finał obejmuje test rozumienia ze słuchu i część ustną. W części ustnej uczestnicy losują jeden
zestaw  pytań,  w  którym  znajduje  się  materiał  stymulujący  do  rozmowy  z  komisją.  Zadaniem
uczestnika  jest  zajęcie  stanowiska  do  wylosowanego  tematu,  przedstawienie  odpowiedniej
argumentacji  i  uzasadnienie  swojego  zdania.  Komisja  ocenia  test  rozumienia  ze  słuchu  oraz
wypowiedzi ustne i sporządza protokół z etapu III. Wyniki uzyskane przez uczestników na etapie III
sumowane są w protokole zbiorczym Konkursu z wynikami uzyskanymi na etapie I i II, a następnie
ustalana jest ostateczna lista rankingowa Konkursu. Na jej podstawie przyznawane są miejsca w
Konkursie. Wyniki ogłaszane są tego samego dnia.
5.  Przed  przystąpieniem  do  testu  rozumienia  ze  słuchu  oraz  wypowiedzi  ustnej  finaliści
zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§ 6 Dyplomy i podziękowania
Wszyscy  uczestnicy  I  i  II  etapu  Konkursu  otrzymują  podziękowania,  a  finaliści  dyplomy.
Nauczyciele wszystkich uczestników I, II i III etapu Konkursu otrzymują dyplomy, a dyrektorzy
szkół  podziękowania.  Warunkiem wystawienia ww. podziękowań i  dyplomów jest  przesłanie  w
wyznaczonym terminie na adres konkurs5@kul.pl niezbędnych informacji w formie wypełnionego
elektronicznie  formularza  –  załącznik  nr  4  do  niniejszego  regulaminu. Wersję  papierową
wypełnionego elektronicznie formularza należy przesłać do IFG KUL wraz z testami i protokółem
II etapu Konkursu. 
Brak  wypełnionego  załącznika  nr  4  w wersji  elektronicznej  i  papierowej  jest  równoznaczny  z
rezygnacją z podziękowań i dyplomów. 

§ 7 Nagrody
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują indeksy na studia na kierunku filologia germańska w
IFG KUL.

§ 8 Informacje dodatkowe 
1. Wszystkie decyzje IFG KUL, w szczególności o kwalifikacji uczestników do poszczególnych
etapów Konkursu i kolejności laureatów w finale, są ostateczne i nieodwołalne.
2. IFG KUL zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, o których
uczestnicy Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową.



Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist

Deutsch cool!”
2. Protokół z I etapu 
3. Protokół z II etapu 
4. Informacja do podziękowań
5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
6. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku
7. Klauzula informacyjna



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli języka 
niemieckiego, którego/których uczniowie biorą 
udział w Konkursie

Adres e-mail do kontaktu

Numer telefonu do kontaktu

Liczba uczniów biorących udział w etapie 
szkolnym

Oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z  regulaminem  Konkursu  oraz
przekazałam/przekazałem go uczniom biorącym w nim udział.

......................................................... .........................................................
data  imię i nazwisko nauczyciela dokonującego zgłoszenia



Załącznik nr 2 

Protokół z I etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”

przeprowadzonego w dn. ……………..
w ….........................................................................................

….......................................................................................
nazwa i adres szkoły

Skład komisji konkursowej: ….................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli

Liczba uczestników I etapu Konkursu:...........................................................................................

Wyniki uczestników

L.p. Nazwisko i imię uczestnika Liczba uzyskanych punktów

1

2

3

Protokół sporządził/a/sporządzili ......................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli

…..............................., dn. …...................................................…     
miejscowość data



Załącznik nr 3

Pieczątka szkoły

Protokół z II etapu 
Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”

przeprowadzonego w dn. ……………..
w ….........................................................................................

….......................................................................................
nazwa i adres szkoły

Skład komisji konkursowej: ….................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli

Liczba uczestników II etapu Konkursu:...........................................................................................

Lista uczestników 

L.p. Nazwisko i imię uczestnika

1

2

3

Protokół sporządził/a/sporządzili ......................................................................................................
imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli

…..............................., dn. …...................................................…,       ………………………………..
miejscowość data podpis/y



Załącznik nr 4

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”
Informacja do podziękowań

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Uczestnicy, którzy wzięli udział wyłącznie w etapie I, i ich nauczyciele

Imię i nazwisko uczestnika
(proszę umieścić nazwisko każdego 
uczestnika w oddzielnej rubryce)

Imię, nazwisko i tytuł (np. mgr, dr, ks.) 
nauczyciela języka niemieckiego
(proszę podać nazwisko nauczyciela każdego 
uczestnika)

…............ …............

…............ …............

…............ …............

…............ …............

Uczestnicy, którzy wzięli udział w etapie I i II, i ich nauczyciele

Imię i nazwisko uczestnika
(proszę umieścić nazwisko każdego 
uczestnika w oddzielnej rubryce.)

Imię, nazwisko i tytuł (np. mgr, dr, ks.) 
nauczyciela języka niemieckiego
(proszę podać nazwisko nauczyciela każdego 
uczestnika.)

…............ …............

…............ …............

…............ …............

…............ …............

Imię, nazwisko i tytuł (np. mgr, dr, ks.) 
dyrektora szkoły



Załącznik nr 5

……………………………………………                     ……………………………………..
imię i nazwisko uczestnika  miejscowość, dnia

Oświadczenie 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  mojego
dziecka*  do  celów  związanych  z udziałem  w  Ogólnopolskim  Konkursie  Języka
Niemieckiego  „An  der  KUL  ist  Deutsch  cool!” zgodnie  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny, przy czym niewyrażenie zgody wiąże się z
brakiem możliwości udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „An
der KUL ist Deutsch cool!”. Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak
bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  danych  osobowych,  którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

…………….…………………………….
                       czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 6

……………………………………………                     ……………………………………..
imię i nazwisko uczestnika  miejscowość, dnia

Oświadczenie
o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam/nie wyrażam zgody* na utrwalanie i wykorzystywanie mojego wizerunku/
wizerunku mojego dziecka* przez organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Niemieckiego  „An der KUL ist Deutsch cool!” do celów promocyjnych na stronie
internetowej KUL.

…………..…………………………….
                    czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 7

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13 Rozporządzenia  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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1.  Administratorem  danych  jest  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  Jana  Pawła  II  (adres:  Al.
Racławickie  14,  20  –  950  Lublin,  adres  e-mail:  kul@kul.pl  numer  telefonu:  81  445  41  01),
reprezentowany przez Rektora. 
2.  Na  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim  Jana  Pawła  II  powołany  został  inspektor  ochrony
danych (dane kontaktowe: adres e-mail: iod@kul.pl, numer telefonu: 81 445 32 30).
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym archiwalnych. W przypadku
cofnięcia zgody dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji żądania. 
5.  Podstawą prawną przetwarzania  danych jest  art.  6  ust.  1  lit.  a)  ww. Rozporządzenia  (zgoda
osoby, której dane dotyczą). 
6. Dostęp do danych osobowych mają organizatorzy Konkursu. Dane osobowe laureatów Konkursu
(w  tym  wyniki  Konkursu)  mogą  być  opublikowane  na  stronie  internetowej  KUL,  a  więc
udostępnione użytkownikom strony internetowej KUL oraz przesyłane do szkół biorących udział w
Konkursie. W ramach realizacji celu dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
-  cofnięcia  zgody  w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność  z  prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  niepodania  danych
osobowych jest brak możliwości udziału w ww. Konkursie organizowanym przez administratora.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

…………………………………………………………………….
(data, czytelny podpis uczestnika albo przedstawiciela ustawowego)


