
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 „SCRABBLE PO NIEMIECKU” DLA GIMNAZJÓW Z CAŁEJ MAŁOPOLSKI  

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

1. Organizatorzy 

Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Chemicznych im.  Marii Skłodowskiej-Curie w 

Krakowie oraz Instytut Austriacki w Krakowie, który jest patronem konkursu oraz 

fundatorem nagrody głównej – bezpłatnego kursu języka niemieckiego. 

2. Uczestnicy konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum, którzy interesują się językiem 

niemieckim i rozwijają swój talent lingwistyczny. Uczestnicy konkursu mogą zmierzyć się z 

rówieśnikami z innych szkół, sprawdzając swoje kompetencje językowe oraz zdobyć tytuł 

Mistrza „Scrabbli po niemiecku”. 

3. Cele konkursu 

Celem konkursu jest wspieranie uczniów gimnazjów w rozwijaniu i sprawdzeniu swoich 

kompetencji językowych, promowanie nauki języka niemieckiego w gimnazjach i zachęcenie 

do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów niemieckojęzycznych.  

4. Struktura konkursu 

Konkurs ma strukturę dwuetapową: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki 

 

a) etap szkolny:  

 Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele języka niemieckiego  

uczący w szkole, która bierze udział w konkursie.  

 Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się 

w załączniku do dnia 13 lutego 2015r. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na 

adres e-mailowy: scrabbleponiemiecku@gmail.com  

 Na adres mailowy, który podany zostanie w zgłoszeniu szkoły do konkursu, zwrotną 

pocztą elektroniczną przesłany zostanie opis przebiegu etapu szkolnego.  

 Nauczyciele przeprowadzają etap szkolny na terenie swojej szkoły w dniach  

od 2 lutego do 15 marca 2015 roku.  

 Organizator zapewnia wypożyczenie planszy do gry w scrabble w wersji niemieckiej po 

wcześniejszym uzgodnieniu.  
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 Do etapu wojewódzkiego przechodzi jedna drużyna, składająca się z dwóch osób z 

danej szkoły, która uzyskała największą ilość punktów podczas gry w scrabble.  

 Organizator etapu szkolnego przesyła mailem informację do Organizatora konkursu z 

nazwiskami osób z drużyny przechodzącej do etapu wojewódzkiego w terminie do 

 25 marca 2015 roku. 

b) etap wojewódzki: 

 Etap wojewódzki przeprowadza Organizator konkursu. Finał konkursu odbędzie się 

 10 kwietnia 2015 roku się w Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie, ul. Krupnicza 44. 

 W etapie wojewódzkim biorą udział zwycięzcy eliminacji szkolnych, a rozgrywki 

przeprowadzone będą systemem pucharowym po wcześniejszym losowaniu drużyn 

rywalizujących ze sobą. 

 Uczestnicy etapu wojewódzkiego wraz z opiekunem przyjeżdżają na miejsce konkursu  

na koszt własny. 

5. Nagrody 

Nagrodą główną jest bezpłatny semestralny kurs języka niemieckiego w Instytucie 

Austriackim w Krakowie. Finaliści etapu wojewódzkiego otrzymają ciekawe nagrody 

książkowe, słowniki, gry edukacyjne, upominki ufundowane przez sponsorów konkursu oraz 

dyplomy finalistów. Wszystkie drużyny, które zakwalifikują się do etapu wojewódzkiego 

otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki. 

6. Informacje o konkursie 

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, informacje o eliminacjach szkolnych oraz 

finałach turnieju zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół Chemicznych 

www.zsch.krakow.pl  , Instytutu Austriackiego w Krakowie krakow.oei.org.pl  oraz na portalu 

edukacyjnym Urzędu Miasta Krakowa www.portaledukacyjny.krakow.pl  

7. Partnerzy konkursu 

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie  w Krakowie – organizator konkursu 

Instytut Austriacki w Krakowie – patron konkursu, fundator głównej nagrody  

Instytut Goethego – fundator nagród dla finalistów  

Wydawnictwo Szkolne PWN – partner konkursu, fundator nagród dla finalistów  

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – partner konkursu, fundator nagród dla finalistów  

Wydawnictwo HUEBER Polska – partner konkursu, fundator nagród dla finalistów 

Wydawnictwo LektorKlett – partner konkursu, fundator nagród dla finalistów 

 

 

 

 



 

8. Kontakt 

Mariola Pabian 

Zespół Szkół Chemicznych w Krakowie  

e-mail scrabbleponiemiecku@gmail.com 
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