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REGULAMIN KONKURSU 
 

„DELFORT w akcji”  
 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs „DELFORT w akcji”, organizowany przez Goethe-Institut  
w Warszawie i Ośrodek Rozwoju edukacji w ramach obchodów 
Dwudziestolecia Programu DELFORT,  zwany będzie dalej 
„Konkursem” 

2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, zawiera zasady 
przeprowadzenia Konkursu „DELFORT w akcji“. 

3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Organizatorem Konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w Warszawie, 
ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji z 
siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa.  

5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi dnia 18 października 2021 r.  
w momencie publikacji informacji o konkursie na stronie 
internetowej Goethe-Institut oraz na stronie internetowej  Ośrodka 
Rozwoju Edukacji. Zakończenie Konkursu nastąpi dnia 19 listopada 
2021 r. 
o godz. 23:59. Zgłoszenia, które napłyną po terminie nie zostaną 
uwzględnione. 

6. W Konkursie mogą wziąć udział czynni zawodowo i pracujący  
w systemie edukacji nauczyciele języka niemieckiego II i III etapu 
edukacyjnego oraz nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni 
zajmujący się językiem niemieckim aktywnie korzystający z oferty 
szkoleniowej projektu DELFORT. Biorący udział w Konkursie zwani 
będą dalej „Uczestnikami”. 

 
§ 2. Zasady przeprowadzenia Konkursu 

 
1. Udział w Konkursie wiąże się z koniecznością spełnienia określonych 

w Regulaminie warunków. Uczestnik musi: 
a) być czynnym zawodowo i pracującym w systemie edukacji 

nauczycielem języka niemieckiego II i III etapu edukacyjnego lub 
nauczycielem konsultantem lub doradcą metodycznym zajmującym 
się językiem niemieckim 

b) aktywnie korzystać z oferty projektu DELFORT – to znaczy, 
powinien był wziąć udział w minimum 2 szkoleniach 
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organizowanych w ramach programu DELFORT (od stycznia 2020 r. 
do dnia rozpoczęcia konkursu, czyli 18 października 2021 r.) 

c) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na 
stronie internetowej Goethe-Institut i Ośrodka Rozwoju Edukacji  

d) wykonać zadanie konkursowe, zwane dalej  „Zadaniem 
konkursowym”. 

2. Zadanie konkursowe polegać będzie na sfilmowaniu np. przy pomocy 
telefonu komórkowego fragmentu lekcji języka niemieckiego, 
przedstawiającego określony temat, metodę lub technikę, poznane w 
czasie szkoleń  DELFORT. Uczestnik powinien w filmie: 
- nazwać prezentowany temat, technikę lub metodę,  
- opisać, na czym polega 
- pokazać praktyczne jej wykorzystanie w czasie pracy z uczniami. 

3. Pracę w formie krótkiego filmu (1,5-2 minuty) wraz z kompletem 
dokumentów należy przesłać przy pomocy www.wetransfer.com 
bezpośrednio na adres: Patrycja.Tajer@goethe.org   

4. Każda praca/film powinna być opisana Nazwisko_Imię_DELFORT w 
akcji i zawierać: 
- film  
- zgoda Uczestnika Konkursu „DELFORT w akcji”  na wykorzystanie 
nagrania wideo  
- zgody na wykonywanie i wykorzystanie zdjęć/ujęć filmowych dla 
dorosłych 
- Zgoda na wykonywanie i wykorzystanie zdjęć/ujęć filmowych dla 
uczniów 
 

5. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do wykonania i  
przesłania Zadania konkursowego oraz, że posiada  prawa autorskie 
do wykonanego Zadnia konkursowego. Ponadto, Uczestnik oświadcza 
i gwarantuje, że praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 
W imieniu Uczestnika niepełnoletniego oświadczają Opiekunowie.  

 
§ 3. Nagrody 

 
1. Nagrody ufundowane będą przez Organizatora konkursu. 
2. Nagrody w Konkursie: 

 
- wszyscy uczestnicy otrzymają od Organizatora Konkursu oraz dyplom 

potwierdzający udział w konkursie 
- osoby, które zajmą od 1 do 10 miejsca otrzymają pakiet  DLL - 

Deutsch Lehren Lernen (od 1 do 6 numeru). To seria publikacji 
metodycznych stworzona przy współpracy z Goethe-Institut z myślą o 

http://www.wetransfer.com/
mailto:Patrycja.Tajer@goethe.org
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przyszłych nauczycielach języka niemieckiego oraz dla tych 
nauczycieli, którzy pragną nieustannie podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe oraz poznać aktualnie obowiązujące standardy w 
nauczaniu języka obcego. Seria ma za zadanie przybliżyć założenia 
metodyczno-dydaktyczne związane z nauczaniem języka 
niemieckiego jako języka obcego na różnych etapach nauczania – z 
uczniami w wieku wczesnoszkolnym, młodzieżą oraz studentami. 

- Dodatkowo finaliści (osoby, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce) otrzymają 
zestawy konferencyjne, które będą pomocne przy lekcjach online.  
 

 
§ 4. Zasady wyłaniania Zwycięzców 

 
1. W celu wyłonienia Zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad 

prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję 
konkursową złożoną z: 
- przedstawiciel Goethe-Institut   
- przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji 
- przedstawiciel sieci ekspertów programu DELFORT. 

2. Komisja konkursowa, na podstawie ilości punktów, wyłoni 10 osób, w 
tym finalistów, którym przyznane zostaną odpowiednio, I – X miejsce. 
Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia grupy zwycięzców 
i przyznania dodatkowych wyróżnień. 

3. W skali od 1 do 5 oceniane będą następujące kryteria: 
- kreatywność i orginalność w podejściu do tematu  
- zrozumienie przedstawionego tematu, metody lub techniki - 

zgodność z tematyką konkursu 
- praktyczne zastosowanie tematu, metody lub techniki 
- wykorzystanie nowych mediów 
- możliwość wykorzystania przez innych nauczycieli, 

pracujących z uczniami na innych poziomach językowych (wg 
ESOKJ) 

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny, kierując się powyższymi 
kryteriami. Końcowa ocena jest sumą ocen wszystkich członków 
Komisji konkursowej.  

5. Komisja konkursowa ma prawo do przyznawania wyróżnień. 
6. W przypadku, gdy wyłoniony zwycięzca nie spełni warunków 

Regulaminu, Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda 
zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy  
rezerwowej. 

 
§ 5. Powiadomienie o wynikach Konkursu 
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1. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą 

mailową - na adres podany w zgłoszeniu. Lista finalistów zostanie 
opublikowana na stronie internetowej Goethe-Institut.  

2. Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 1 grudnia 2021 r. podczas 
jubileuszowej konferencji organizowanej w ramach obchodów 20-
lecia programu DELFORT.  

 
§ 6. Przekazanie nagród 

 
1. Nagroda (upominek) zostanie przesłana wszystkim Uczestnikom, w 

ciągu 14 dni roboczych, na adres wskazany w zgłoszeniu. 
2. Uczestnik nie może domagać się zamiany Nagrody na inną, w tym na 

ekwiwalent pieniężny. Dotyczy to również Finalistów.  
3. Nagroda przyznana w ramach  w Konkursu, która nie została 

rozdysponowana wśród zwycięzcy z przyczyn, za które Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności, pozostanie do dyspozycji Organizatora. 
 

§ 7. Odwołanie od wyniku Konkursu 
 

1. Wszelkie odwołania dotyczące przebiegu Konkursu mogą być 
składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej na adres: 
Goethe-Institut, ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa. 

2. Odwołanie powinno zawierać: 
a) dopisek na kopercie: „Odwołanie – DELFORT w akcji“, 
b) wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji (a także 

opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego); 
c) uzasadnienie powodów wniesienia rodwołania, 
d) podpis osoby odwołującej się. 
3. Złożone odwołania będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 

14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Zainteresowani zostaną 
powiadomieni o sposobie rozpatrzenia odwołania w formie pisemnej 
listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 8. Dane osobowe 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w 
ramach niniejszego Konkursu jest Goethe-Institut z siedzibą w 
Warszawie, ul. Chmielna 13A, 00-021 Warszawa oraz Ośrodek 
Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28 
00-478 Warszawa („Administrator”). 
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2. Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez Uczestnika będą 
przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia 
Konkursu, w tym przede wszystkim w celu wyłonienia Zwycięzcy 
Konkursu i przyznania Nagród i przekazania Nagród.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
wzięcia udziału w Konkursie.  

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych 
osobowych oraz ich poprawiania.  

5. Uczestnik Konkursu ma prawo odwołać zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w każdym czasie. Odwołanie zgody będzie 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Uprawnienia 
powyższe mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego 
wniosku w dowolnej formie skierowanego do Administratora lub 
Organizatora. Podane dane osobowe nie będą udostępniane 
podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu 
będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z 
przepisami kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach 
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie 
przepisy obowiązującego prawa. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 roku.  
 
 
 
 
 


