
Regulamin 
QUIZU WIEDZY O KRAJACH 

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH-DACH 
 

 
 

ORGANIZATORKĄ QUIZU JEST: 
dr Marta Kurzeja-nauczyciel języka niemieckiego 

 
 

1. Cele quizu: 

• Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów  
• Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywanych zadań i rozwiązywania problemów 
• Rozwijanie odpowiedzialności za własne działania poprzez samodzielne śledzenie przepływu 

informacji dot. quizu 
• Motywowanie nauczyciela do podejmowania różnorodnych działań w zakresie nagradzania 

pracowitości i samodzielnego poszukiwania wiedzy przez ucznia 
• Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczyciela 

 

2. Ustaleni ogólne 

•   WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE QUIZU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONE INTERNETOWEJ KE:   
zspg2klubeuropejski.esy.es – uczniowie, którzy zapisują się do quizu ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ do 
systematycznego śledzenia udostępnianych informacji. 

•     MATERIAŁY do quizu znajdują się na stronie internetowej klubu zspg2klubeuropejski.esy.es 
w  zakładce Czy wiesz, że …?  

• Quiz skierowany jest do uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY SIÓDMYCH  
• Quiz odbywa się w języku POLSKIM  
• Udział uczniów w quizie jest dobrowolny  
• Uczniowie zgłaszają swój udział ustnie organizatorce, która wpisuje chętnych na listę 

uczestników  
• Zgłoszenie się ucznia do quizu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz 

deklaracją do jego przestrzegania  
• Uczeń może w każdej chwili bez podania przyczyny wycofać się z quizu jednak proszony jest o 

tym fakcie poinformować organizatorkę  

 

 

 

 



Przebieg quizu:   

• Szczegółowy harmonogram quizu określa załącznik nr 1  
• Organizatorka nie wywiesza listy z punktacją. Uczniowie dowiadują się o swój wynik  

u organizatorki  
• Uczniowie MAJĄ PRAWO WGLĄDU do swoich prac po uprzednim umówieniu się  

z organizatorką  
• Osoby  biorące udział w quizie przynoszą pisemną zgodę rodziców na wykorzystanie 

wizerunku w celach promocyjnych quizu. Zgoda stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu  

• Podczas quizu obowiązuje ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.  

4. Nagrody:  

• Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplom za zajęcie odpowiedniego miejsca  
w quizie  

• ZA ZGODĄ NAUCZYCIELA UCZĄCEGO zdobywcy od III – I miejsca otrzymują ocenę cząstkową 
z języka niemieckiego – informację tą uczniowie otrzymują od nauczyciela uczącego PRZED 
DEKLARACJĄ UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

• W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH 
KONKURSU ORGANIZATORKA CHĘTNIE UDZIELI ODPOWIEDZI ORAZ 

WSKAZÓWEK        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

HARMONOGRAM KONKURSU  

 

1. Koniec PAŻDZIERNIKA lub druga połowa  LISTOPADA: 
• Wywieszenie informacji dotyczącej nadchodzącego quizu  

2. Do końca LISTOPADA: 
• Zapisy uczestników  

 

3. DRUGA POŁOWA GRUDNIA  

• Organizacja quizu  

• Quiz odbywa się na platformie Moodle 

 

 

ORGANIZATORKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W/W TERMINÓW W 
UZASADNIONYCH PRZYPADKACH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

ZGODA  

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Quizu Wiedzy o Krajach DACH 

Nowy Sącz,  

........................  

 

Zgodnie z art. 7 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o 
wypełnienie zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych 
konkursu.*  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
................................................................................................. 
ucznia (uczennicy) szkoły ................................................................. 
................................................................................................. uczestnika Quizu Wiedzy o Krajach 
Niemieckojęzycznych-DACH 

Mam świadomość o celu zbierania tych danych, prawie wglądu do danych dziecka oraz możliwości 
ich poprawiania a także możliwości wycofania niniejszej zgody.  

................................................... 
Czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

*Klub Europejski umieszcza zdjęcia z przebiegu konkursu: 

✓ Na stronie internetowej Klubu: zspg2klubeuropejski.esy.es zakładka: KRONIKA ✓ Na gazetce ściennej KE 

✓ W Kronice Szkolnej  

KE nie umieszcza nazwisk uczestników, informacji o liczbie pkt. oraz miejsc, które zdobyli.  

 

  

 

 

 

 
 


