
Schreibwerkstatt – KuliUni ☺ – czyli ŁAP ZA DŁUGOPIS I PISZ! ☺ 
 
Serdecznie zapraszamy do I. edycji Konkursu KuliUni organizowanego przez Katedrę Języka 

Niemieckiego oraz Katedrę Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych UWM w 

Olsztynie. Konkurs ma na celu propagowanie nauki języka niemieckiego oraz stanowi 

doskonałą okazję do sprawdzenia swoich sił w rywalizacji z uczniami szkół średnich na terenie 

woj. warmińsko-mazurskiego. W celu wzięcia udziału w konkursie należy zapoznać się z 

poniższym regulaminem i zastosować się do jego wytycznych. Serdecznie zachęcamy do 

udziału wszystkich uczniów naszego województwa! Viel Spaß! 

 
§ 1 Organizator! 
Konkurs jest zorganizowany przez Katedrę Języka Niemieckiego oraz Katedrę Literatury i 
Kultury Krajów Niemieckojęzycznych UWM w Olsztynie. 
 
§ 2 Cele konkursu 
1. Motywowanie uczniów do praktycznego używania języka niemieckiego. 
2. Poprawienie swojej umiejętności pisania różnych form wypowiedzi. 
3. Sprawdzenie swoich umiejętności w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej jako element 
przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. 
4. Zwiększenie zainteresowania językiem niemieckim wśród młodzieży. 
 
§ 3 Terminy konkursu 
1. Rozpoczęcie konkursu: 01.04.2022 
2. Ostateczny termin nadesłania prac: 28.04.2022 do godz. 23:59 
 
§ 4 Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 
2. W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie szkoły ponadpodstawowe na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego. 
3. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez terminowe nadesłanie prac wraz ze stosownymi 
załącznikami na adres marta.gierzynska@uwm.edu.pl. Są to: 
a. formularz zgłoszeniowy zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg RODO 
oraz zgoda na publikowanie danych, a także prac uczestników konkursu na stronach 
internetowych związanych z Uniwersytetem 
b. prace pisemne uczniów 
 
§ 5 Przebieg konkursu 
1. Nauczyciele przedstawiają uczniom warunki uczestnictwa w konkursie: 
a. zaznajamiając ich z regulaminem konkursu; 
b. omawiając najważniejsze cechy tworzenia prac pisemnych; 
c. informując o kryteriach oceny. 
2. Nauczyciele samodzielnie wybierają metody pracy z uczniami. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby uczniowie odkrywali radość z pisania w języku niemieckim. 
3. Godne polecenia byłoby nagradzanie uczniów, np. ocenami za ich oddane prace pisemne. 
4. Ze wszystkich nadesłanych prac jury wybiera najlepsze prace pisemne wg kryteriów 
podanych w osobnym załączniku. 
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5. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega roszczeniom na drodze prawnej. 
6. Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody, a wyniki oraz prace uczestników mogą być 
opublikowane na stronie Filologii germańskiej UWM w Olsztynie oraz na fanpage’u Filologii 
germańskiej na Facebooku. 
7. Każda szkoła, która zgłosi się do konkursu, otrzymuje od Organizatora Konkursu następujące 
dyplomy: 
a. dyplomy uczniowskie dla wszystkich uczestników i zwycięzców konkursu; 
b. potwierdzenia uczestnictwa dla nauczycieli, którzy wraz z uczniami przygotowywali prace. 
8. Zgłoszenia, które zostaną nadesłane po upływie wyżej wymienionego ostatecznego terminu 
nadsyłania prac, nie będą brane pod uwagę. 
 
§ 6 Prawa autorskie 
1. Nadsyłający zgłoszenie oświadczają, że 
a. są autorami nadesłanych tekstów i rozporządzają prawami autorskimi nadesłanych 
materiałów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.). 
b. z chwilą przekazania tekstów udzielają Organizatorowi (Katedrze Języka Niemieckiego oraz 
Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych UWM w Olsztynie) prawa do 
rozpowszechniania tych tekstów bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. 
 
§ 7 Postanowienia końcowe 
1. Wraz z nadesłaniem zgłoszenia na konkurs uczestniczące w konkursie osoby udzielają zgody 
na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu; przysługuje im także prawo wglądu 
do ocenianych prac. 
2. Organizator decyduje w sprawach, które nie są regulowane przez w/w opisane warunki 
uczestnictwa. 
3. Wraz ze zgłoszeniem się do konkursu uczestniczące osoby wyrażają zgodę na niniejszy 
regulamin konkursu. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie. 




