Österreich Institut Wroclaw
Zespół Szkół Nr 1,
ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław
Biblioteka Austriacka
Uniwersytetu Wrocławskiego

Zapraszają do udziału w V KONKURSIE ŚWIĄTECZNYM
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach, które
przebiegają niezależnie od siebie
1. KONKURS NA NIEMIECKOJĘZYCZNĄ PIOSENKĘ
ŚWIĄTECZNĄ
2. KONKURS NA OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNĄ
3. KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ
Regulamin:
1. Organizatorami konkursów są: Instytut Austriacki we Wrocławiu, Zespół Szkół
nr 1 przy ulicy Słubickiej 29-33, Biblioteka Austriacka Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
– Oddział we Wrocławiu.
2. W skład konkursu świątecznego wchodzą: konkurs piosenki świątecznej,
konkurs na opowieść świąteczną oraz konkurs na kartkę świąteczną.
Wszystkie konkursy biegną niezależnie od siebie.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych z Wrocławia, Dolnego Śląska oraz miejscowości
leżących na pograniczu z Dolnym Śląskiem, uczących się języka
niemieckiego.

4. W konkursie może wziąć udział po jednym reprezentancie szkoły w
przypadku konkursu na piosenkę świąteczną (solista, zespół lub duet) oraz
dwóch reprezentantów ze szkoły w przypadku konkursów na kartkę oraz
opowieść świąteczną.
Konkurs piosenki świątecznej:
- konkurs odbywa się w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1, przy ulicy Słubickiej 29-33
we Wrocławiu od godz. 9.00. Dla szkół podstawowych odbywa się on w dniu 10
grudnia, dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjanych w dniu 9 grudnia 2013 r.
- organizatorem i koordynatorem konkursu jest Österreich Institut Wrocław,
wroclaw@oei.org.pl , tel. 71 344 71 13, fax. 71 344 71 14
- każda ze szkół może wystawić do konkursu maksymalnie jednego reprezentanta:
jednego solistę, duet, lub zespół.
- zgłoszenia do konkursu należy kierować drogą mailową do 3 grudnia 2013 do
Instytutu Austriackiego we Wrocławiu: wrocław@oei.org.pl lub przesyłając formularz
zgłoszeniowy faxem na nr 71 344 71 14

- organizator konkursu zapewnia na miejscu sprzęt nagłaśniający, fortepian oraz
sprzęt do odtwarzania muzyki. Prosimy przynosić podkłady z linią melodyczną na
płycie CD.
- jury, składające się z reprezentantów Instytutu Austriackiego we Wrocławiu,
nauczyciela szkoły goszczącej oraz reprezentanta PSNJN oceniać będzie poziom
artystyczny utworów, walory głosowe, interpretację, poprawność językową
- nagrodą główną konkursu są 2-godzinne warsztaty językowe poprowadzone przez
Instytut Austriacki we Wrocławiu w szkole zwycięzcy.
Konkurs na opowieść świąteczną:
- konkurs adresowany
ponadgimnazjalnych.
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- tematem konkursu jest opowieść świąteczna na temat: „Meine schönsten
Weihnachten“.
- długość tekstu to jedna standardowa strona A4. Tekst należy przesłać drogą
mailową do koordynatora konkursu Małgorzaty Urlich-Kornackiej, m.urlich@interia.pl,
tel. 607 239 776.
- wysyłając tekst, proszę w nagłówku umieścić dane ucznia, nazwę i adres szkoły,
kategorię wiekową, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz jego nr telefonu
kontaktowego
- w konkursie może wziąć udział po dwóch reprezentantów każdej ze szkół biorących
udział w konkursie

- jury oceniać będzie spójność tekstu, poprawność gramatyczną i językową,
bogactwo stylistyczne i pomysł na opowieść.
- dla uczestników przewidziane dyplomy oraz drobne upominki
Konkurs na kartkę świąteczną:
- konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.
- w konkursie może wziąć udział 2 reprezentantów każdej placówki.
- praca w formacie strony A4 (całość, czyli kartka świąteczna po rozłożeniu)
wykonana techniką dowolną powinna składać się z obrazka oraz tekstu z życzeniami
w języku niemieckim. Jury oceniać będzie wykonanie, pomysł oraz wkład pracy
własnej.
- Prace należy przysłać pocztą listem zwykłym w sztywnej kopercie na adres:
Małgorzata Urlich-Kornacka, ul. Budziszyńska 27a/26, 54-434 Wrocław.
- wysyłając prace, proszę w nagłówku umieścić dane ucznia, nazwę i adres szkoły,
kategorię wiekową, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz jego nr telefonu
kontaktowego
- dla uczestników przewidziane dyplomy oraz drobne upominki. Zwycięskie prace
zostaną pokazane podczas V Konkursu Niemieckojęzycznych Piosenek
Świątecznych w auli szkolnej Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu przy ulicy Słubickiej
29-33 w dniach 9-10 grudnia 2013 r.
Wszystkie trzy konkursy zostały objęte PATONATEM KONSULATU
HONOROWEGO REPUBLIKI AUSTRII.
Zgłoszenia do 03 grudnia 2013 r.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!
Joanna Röhr, dyrektorka Instytutu Austriackiego we Wrocławiu
Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1
Małgorzata Urlich-Kornacka, prezeska Oddziału Wrocławskiego PSNJN

