
Konkurs „Niemiecki z KUL” na plakat promujący naukę języka niemieckiego  
 

Serdecznie zapraszamy Uczniów liceów i techników z województwa lubelskiego do udziału w 
Konkursie „Niemiecki z KUL”. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie plakatu 
promującego naukę języka niemieckiego w dowolnej technice plastycznej, np. collage, ołówek, 
kredka, farby plakatowe, akwarela, technika komputerowa w formacie A3 (format obowiązkowy). 
Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko jej Autora, nazwę szkoły i miejscowość oraz 
nazwisko i imię Nauczyciela języka niemieckiego. Autorem plakatu może być jedna osoba. Plakat 
powinien być oryginalny, wcześniej niepublikowany ani niezgłaszany do udziału w innych 
konkursach i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Jeden Uczestnik może zgłosić do 
Konkursu jeden plakat. 
 

Konkurs przebiega następująco: 
 

Do 19 marca 2023 Mailowe zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przez Państwa 
Nauczycieli na adres: konkurs5@kul.lublin.pl 

Do 21 marca 2023 Przesyłanie przez Uczestników listem poleconym  
- plakatu  
- oryginałów czytelnie wypełnionych dokumentów zgodnie z § 5 ust. 2 
Regulaminu Konkursu (w załączeniu) 
a. Zgoda na nieodpłatne opublikowanie plakatu na stronach 
internetowych i na fanpage'ach KUL – wypełniają pełnoletni 
Uczestnicy lub Rodzice niepełnoletnich Uczestników 
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzenia Konkursu – wypełniają pełnoletni Uczestnicy lub 
Rodzice niepełnoletnich Uczestników 
c. Klauzula informacyjna - wypełniają Państwo Nauczyciele 
Dokumenty wypełnione i/lub podpisane nieczytelnie traktowane są 
jak brak dokumentów. 
Plakaty i dokumenty proszę przesłać na adres 
Filologia germańska KUL 
Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin 
z dopiskiem Konkurs „Niemiecki z KUL”. 

30 marca 2023 Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie Filologii germańskiej KUL 
 
 

Zwycięzcy Konkursu otrzymają upominki i dyplomy, a nagrodzone plakaty zostaną nieodpłatnie 
zamieszczone na stronach internetowych i fanpage'ach KUL. Państwo Nauczyciele języka 
niemieckiego otrzymają dyplomy uznania.  
Poniżej znajdą Państwo: 
- regulamin Konkursu 
- dokumenty do wypełnienia. 
Korespondencję prosimy kierować na adres konkurs5@kul.lublin.pl Na ewentualne pytania chętnie 
odpowiemy. Będziemy się bardzo cieszyć z Państwa uczestnictwa w Konkursie. 
 
         Lucyna Krzysiak 
         konkurs5@kul.lublin.pl  


