
Regulamin Konkursu „Niemiecki z KUL” na plakat promujący naukę języka niemieckiego 
 
§ 1 Nazwa Konkursu 
Konkurs nosi nazwę „Niemiecki z KUL”, w dalszej części regulaminu jest zwany Konkursem. 
 
§ 2 Organizator Konkursu 
1. Konkurs organizowany jest przez kierunek Filologia germańska Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, zwany dalej Filologia germańska KUL. 
2. Koordynatorami Konkursu są wyznaczeni pracownicy kierunku Filologia germańska KUL. 
 
§ 3 Uczestnicy Konkursu 
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich kończących się egzaminem maturalnym z 
terenu województwa lubelskiego. 
2. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół, których uczestnictwo zostanie zgłoszone przez 
nauczycieli języka niemieckiego w terminie określonym w terminarzu Konkursu. 
3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników kierunku Filologia 
germańska KUL. 
 
§ 4 Zadanie konkursowe 
1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie plakatu promującego naukę języka niemieckiego. 
2. Plakat w formacie A3 (format obowiązkowy) może być wykonany w dowolnej technice 
plastycznej, np. collage, ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, technika komputerowa. 
3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko jej Autora, nazwę szkoły i miejscowość oraz 
nazwisko i imię nauczyciela języka niemieckiego. 
4. Autorem plakatu może być jedna osoba. 
5. Plakat powinien być oryginalny i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 
6. Plakat nie był wcześniej publikowany ani zgłaszany do udziału w innych konkursach.   
7. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu jeden plakat. 
 
§ 5 Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie 
1. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie przez nauczyciela języka niemieckiego 
formularza zgłoszeniowego i przesłanie go w terminie wyznaczonym w terminarzu Konkursu na 
adres: konkurs5@kul.lublin.pl 
Przy przesyłaniu danych pocztą elektroniczną zaleca się stosowanie środków bezpieczeństwa poprzez 
zabezpieczenie pliku z danymi hasłem. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w terminie podanym w terminarzu Konkursu 
oryginałów następujących dokumentów podpisanych czytelnie przez pełnoletnich Uczestników 
Konkursu lub opiekunów prawnych niepełnoletnich Uczestników Konkursu: 
a. zgody na nieodpłatne opublikowanie plakatu na stronach internetowych i na fanpage'ach KUL  
b. zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska Uczestnika Konkursu oraz 
nazwy i adresu szkoły, do której on uczęszcza, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz 
c. klauzuli informacyjnej 
na adres: 
Filologia germańska KUL 
Al. Racławickie 14 
20-950 Lublin 
z dopiskiem Konkurs „Niemiecki z KUL”. 
Dokumenty wypełnione i/lub podpisane nieczytelnie traktowane są jak brak dokumentów. 
 
§ 6 Przebieg i organizacja Konkursu 
1. Nauczyciele języka niemieckiego zgłaszają uczestnictwo w Konkursie na formularzu 
zgłoszeniowym w terminie podanym w terminarzu Konkursu na adres: konkurs5@kul.lublin.pl 



2. Uczestnicy przesyłają listem poleconym w terminie podanym w terminarzu Konkursu plakat i 
oryginały dokumentów zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 
3. Nadesłane plakaty są oceniane przez komisję konkursową, którą stanowią wyznaczeni pracownicy 
i studenci kierunku Filologia germańska KUL. 
4. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w terminie podanym w terminarzu Konkursu na stronach 
internetowych i fanpage'ach KUL.  
5. Nagrodzone plakaty zostaną nieodpłatnie zamieszczone na stronach internetowych i fanpage'ach 
KUL z podaniem imion i nazwisk Autorów. 
6. Plakaty nadesłane na konkurs nie są zwracane Uczestnikom. 
 
§ 7 Nagrody 
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymują upominki i dyplomy, a ich nauczyciele języka niemieckiego 
dyplomy uznania. 
2. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w terminie podanym w terminarzu Konkursu w siedzibie 
KUL. 
 
§ 8 Informacje dodatkowe 
1. Wszystkie decyzje koordynatorów Konkursu, w szczególności o zwycięzcach Konkursu, są 
ostateczne i nieodwołalne. 
2. Koordynatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym 
regulaminie, o których Uczestnicy Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową. 
3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 
Załączniki: 
1. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Niemiecki z KUL” 
2. Zgoda na nieodpłatne opublikowanie plakatu na stronach internetowych i na fanpage'ach KUL  
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu 
4. Klauzula informacyjna 
 


