
  

REGULAMIN KONKURSU „Deutsche Weihnachtslieder” 

1. Konkurs jest organizowany przez: Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej przy wsparciu Rady 
Rodziców LO w Suchej Beskidzkiej, Instytutu Goethego w Krakowie, Banku Spółdzielczego w Suchej 
Beskidzkiej i Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej. 

2. Adresat konkursu: Konkurs kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu 
suskiego i powiatów sąsiednich. 

3. Celami konkursu są: 

 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania kulturą krajów niemieckojęzycznych  

 popularyzacja kolęd niemieckiego obszaru językowego 

 pogłębianie zainteresowań związanych z językiem niemieckim, 

 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży 

 doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie, 

 przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w 
konkursach, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa 

 rozwijanie talentów estradowych. 

4. Występy oceniane będą przez jury w którego składzie znajdują się nauczyciele języka niemieckiego LO, 
nauczyciel religii – kierownik chóru szkolnego i dyrekcja, według kryteriów zawartych w załączniku. 

5. Jury przyzna  nagrody za zdobycie I, II i III miejsca w kategoriach: występ solowy i występ zespołowy. Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplomy, opiekunowie – podziękowania. 

6. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu tj. 18 lutego 2020 

roku w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Suchej Beskidzkiej. 

7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

8. Informacji na temat konkursu udziela: mgr Magdalena Pochopień (mp1e@wp.pl, tel. 604 231 883). 

9. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

podanych danych osobowych. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia i 

udokumentowania konkursu. 

10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oświadczenia podpisanego przez rodziców 

uczestnika konkursu (w załączniku). 

Załączniki: 

1. Kryteria oceniania występów podczas konkursu „Deutsche Weihnachtslieder” 

2. Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. 
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Załącznik 1. 

 

Kryteria oceniania występów podczas konkursu „Deutsche Weihnachtslieder” 

 

Konkurs Kolęd Niemieckich „Deutsche Weihnachtslieder”  

organizowany przez Liceum Ogólnokształcące Nr I w Suchej Beskidzkiej  

 

Oceny wykonania dokonuje jury, w którego składzie znajdują się nauczyciele języka niemieckiego LO, 

nauczyciel religii – kierownik chóru szkolnego i Dyrekcja. 

 

Podczas oceny przedstawianych utworów będą  pod uwagę następujące kryteria: 

 STRONA MUZYCZNA: 

- poprawność wykonania muzycznego  

- aranżacja 

- zastosowanie instrumentów, efekty dźwiękowe 

 POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA 

- pamięciowe opanowanie tekstu 

- ewentualne pomyłki, poprawność fonetyczna, poprawny akcent 

 WRAŻENIA  ARTYSTYCZNE 

- scenografia, kostiumy, ruch sceniczny, choreografia 

 


