Profi in Deutsch 2018/2019
Konkurs języka niemieckiego dla gimnazjalistów
oraz uczniów szkół podstawowych
pod patronatem Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

1. Główne założenia konkursu:
 wzbudzenie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych nauką języka
niemieckiego;
 pogłębianie wiedzy uczniów o języku niemieckim i krajach niemieckiego obszaru językowego;
 współpraca nauczycieli języka niemieckiego pracujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. J. Wejhera w Wejherowie z germanistami nauczającymi w szkołach powiatu wejherowskiego;
 promocja profilu Euro-klasy.

2. Organizator:
 Głównym Patronem konkursu Profi in Deutsch jest Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
im. J. Wejhera w Wejherowie – mgr Anna Wilk
 koordynator konkursu: Monika Rolbiecka
 współorganizatorzy: nauczyciele języka niemieckiego

3. Przebieg konkursu:
 Koordynator wysyła regulamin konkursu do 14 grudnia 2018 r.
 Nauczyciele języka niemieckiego zgłaszają swoją szkołę do konkursu do 11 stycznia 2019 r. mailem
na adres: monika007@autograf.pl podając imię i nazwisko opiekuna grupy oraz wstępną listę
uczestników konkursu
 Koordynator projektu wysyła nauczycielom, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu Profi in
Deutsch test językowy za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w zgłoszeniu do
18 stycznia 2019 r. (test jest wiadomością tajną do momentu rozpoczęcia I etapu konkursu)
 Nauczyciele po skopiowaniu odpowiedniej ilości testów przeprowadzają I etap konkursu
28 stycznia 2019 r. i sprawdzają go zgodnie z przesłanym kluczem odpowiedzi. Wszystkie wyniki
testu należy wysłać na adres monika007@autograf.pl do 4 lutego 2019 r.
 Na podstawie nadesłanych wyników nauczyciel każdej szkoły ma prawo zakwalifikować
maksymalnie 5 najlepszych uczniów z każdego typu szkoły (gimnazjum / szkoła podstawowa) do
drugiego etapu konkursu (decyzja o zakwalifikowaniu mniejszej ilości reprezentantów jest
indywidualnym postanowieniem nauczyciela uczącego). W przypadku choroby jednego
z reprezentantów nie ma możliwości zastąpienia go kolejnym uczniem z listy rankingowej.
 etap II odbywa się w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie 1 marca 2019 r.
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do posiadania urządzenia mobilnego z możliwością
przeglądania stron internetowych. Uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe będą rozwiązywali
test zamknięty za pomocą podanej przez organizatora strony internetowej. Spośród uczestników

w każdej kategorii wiekowej, zostanie wyłoniona najlepsza dziesiątka, która zakwalifikuje się do III
etapu konkursu.
 III etap konkursu, który również odbędzie się 1 marca 2019 r. niezwłocznie po przeprowadzeniu
eliminacji będzie miał charakter pytań otwartych zadawanych w formie ustnej. Uczestnik ma 3
szanse, odbierane mu każdorazowo za błędną odpowiedź. Każdemu uczestnikowi zadawane są dwa
pytania. Jeżeli odpowie choćby na jedno z nich przechodzi do kolejnej rundy. Jeżeli nie udzieli
poprawnej odpowiedzi na żadne z nich odpada z konkursu. Runda druga polega na odpowiadaniu
na pytania otwarte. Uczestnika, który ma odpowiadać na pytanie wybiera zawodnik, który jako
ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który najdłużej zachowa choćby
jedną szansę.
 wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie są zobowiązani do podpisania klauzuli informacyjnej
oraz zgody na przetwarzanie wizerunku (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2)
4. Nagrody:
 wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie Profi in Deutsch
wysyłane pocztą elektroniczną na adres nauczycieli, którzy zgłoszą swoją szkołę do konkursu i
przeprowadzą w wyznaczonym terminie nadesłany przez koordynatora test;
 nagrody niespodzianki dla finalistów konkursu;
 dodatkowo zwycięzca etapu III w każdej kategorii wiekowej otrzymuje zagwarantowane miejsce w
Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie w klasie o profilu „Euro” bez względu na wynik
rekrutacji.

Kalendarium konkursu:
14 grudnia 2018 r.
11 stycznia 2019 r.
18 stycznia 2019 r.
28 stycznia 2019 r.
4 lutego 2019 r.
1 marca 2019 r.

koordynator konkursu wysyła regulamin konkursu do gimnazjów i szkół
podstawowych
ostateczny termin zgłaszania szkół do konkursu
koordynator przesyła nauczycielom na wskazany przez nich adres e-mail test,
który należy przeprowadzić w ramach I etapu konkursu
I etap konkursu rozgrywany w szkołach macierzystych
termin nadsyłania wyników konkursu wraz z informacją, ilu uczniów
nauczyciel kwalifikuje do II etapu (nie więcej niż 5)
II etap konkursu – test rozwiązywany za pomocą aplikacji internetowej
III etap konkursu – część ustna w formule teleturnieju

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą
w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pzs4.wejher.pl Należy pamiętać, iż powyższe dane służą
wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana/Pani córki/Pana syna dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust.1 lit A RODO, czyli zgoda na przetwarzanie
danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym związanym z organizacją konkursu;
7. Dane przechowywane będą do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Pani/Pana/Pani córki/Pana syna dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich /mojej córki / mojego syna danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości,
iż administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą w
Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły. Posiadam wiedzę, że podanie
danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
......................................
(data)

........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego / mojej córki/ mojego
syna wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach w postaci fotografii przez
Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera z siedzibą w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, na potrzeby
konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój / mojej córki / mojego syna wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób,
może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem powstających na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronie Powiatowego Zespółu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie oraz portalu społecznościowym Facebook.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
i informacyjnych. Mój / Mojej córki / Mojego syna wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla
mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

......................................
(data)

........................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
(podpis nauczyciela)

