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REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE  

 

 „Mein Abenteuer mit Deutsch als Comic“ – „Moja komiksowa przygoda z językiem 

niemieckim“  

 

I. Przepisy ogólne  

1. Organizatorem Konkursu  „Mein Abenteuer mit Deutsch als Comic“ – „Moja komiksowa 

przygoda z językiem niemieckim“ jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.  

Konkurs realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-

Kulturalnych w Polsce w ramach kampanii: „Bilingua – einfach mit Deutsch!”  

Komiks może przedstawiać osobiste doświadczenia autora związane z językiem niemieckim 

(nauką języka, kulturą i tradycją Niemiec) lub tradycje i zwyczaje niemieckie kultywowane                         

i pielęgnowane  w rodzinie i regionie zamieszkania autora.  

Poprzez formę konkursu (komiks) chcemy zmotywować uczestników do innowacyjnych form 

nauki języka niemieckiego. 

2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:  

uczniowie klas gimnazjalnych  

uczniowie klas ponadgimnazjalnych  

3. Każdy uczestnik bierze udział w konkursie indywidualnie. Nie są dopuszczone prace zbiorowe.  

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.  

5. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 
 

II. Przepisy dotyczące prac 

 

1. Prace nadsyłane do konkursu ograniczone są do formy komiksu.  

2. Praca winna być jednostronicowym komiksem ( minimalny format strony to strona A4) – krótką 

historyjką w języku niemieckim lub dwujęzycznie, czyli częściowo w języku polskim i niemieckim 

(mniej więcej 50% tekstu w języku polskimi, 50% w języku niemieckim) składająca się z kilku  

slajdów 

3. Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. 

4. Komiks musi dotyczyć tematu wyznaczonego przez Organizatora oraz zawierać opis                 

w języku niemieckim lub dwujęzycznie, częściowo w języku polskim i niemieckim (mniej więcej 

50% tekstu w języku polskimi, 50% w języku niemieckim) 

5. Niedopuszczalne jest nadsyłanie prac osób trzecich  

6. Komiks wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać przesyłką 

pocztową lub dostarczyć osobiście w opakowaniu ochronnym na adres:  

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  

ul. 1 Maja 13/2  

45-068 Opole  

z dopiskiem Konkursu  „Mein Abenteuer mit Deutsch als Comic“ – „Moja komiksowa 

przygoda z językiem niemieckim“ 
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7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

8. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych,                             

jak również z niego wyłączonych ze względów formalnych.  

 

 

III. Terminarz i ocena prac 

 

1. Termin nadsyłania prac mija dnia 30 września 2015 roku (włącznie), decyduje data stempla 

pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

2. Organizator powołuje Jury Konkursu z udziałem przedstawicieli ze strony organizatora                          

oraz profesjonalnego artystę. Prace oceniane będą pod względem zgodności z tematem i ideą 

konkursu, estetyki, oraz wartości artystycznej i językowej pracy. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji.  

3. Wyniki Konkursu ogłoszone będą podczas uroczystej gali wręczenia nagród dla zwycięzców.                    

O miejscu i dacie uroczystej gali uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni bezpośrednio przez 

organizatora.  

 

IV. Nagrody i wyróżnienia 

 

1. Organizator przewiduje następujące nagrody dla zwycięzców każdej z dwóch kategorii:  

– tablet oraz wybrane publikacje Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej,  

– aparat fotograficzny oraz wybrane publikacje Domu Współpracy Polsko- 

Niemieckiej,  

– telefon komórkowy oraz wybrane publikacje Domu Współpracy Polsko-

Niemieckiej.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych, wymienionych powyżej.  

 

 

V. Wykorzystanie prac uczestników i przepisy końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych 

prac, a także do wyeksponowania nadesłanych prac na wystawach pokonkursowych oraz                         

w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora. Organizatorzy konkursu 

zastrzegają sobie prawo do udostępniania prac osobom i instytucjom trzecim.  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora ma on prawo do 

przesunięcia terminów konkursowych, zmiany poszczególnych punktów w regulaminie lub 

całkowitego odwołania konkursu.  

3. Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie do p. Katarzyny Czech pod nr telefonu (77) 

402 51 05 lub pod adres e-mail: konkurs@haus.pl. Aktualne informacje o konkursie 

zamieszczane będą na stronie internetowej www.bilingua.haus.pl. 
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