Lekcja z Deutsch Aktuell
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest firma Colorful Media s.c., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Lednickiej 23 (60-413
Poznań) wpisana do Wydziału Ewidencji Gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod numerem
17130/2001/S oraz 21234/2003/S o numerze NIP 781-173-49-69.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich – w przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna
prawnego przesłana pocztą tradycyjną na adres redakcji Colorful Media.
3. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę.
4. Prace należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@colorfulmedia.pl
5. Wymagania techniczne: prace powinny być zapisane w plikach o rozszerzeniach – doc, docx, odt., pdf. Mogą też być
treścią e-maila.
6. Wszelkie prace noszące znamiona plagiatu nie będą brały udziału w konkursie.
7. W treści maila autor powinien umieścić swoje imię, nazwisko, adres oraz następujące zdanie: ,,Wyrażam zgodę
na opublikowanie przesłanej przeze mnie pracy wraz z moim imieniem i nazwiskiem na fanpage’u Deutsch
Aktuell administrowanym przez Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań.”
10. Prace należy nadsyłać do końca stycznia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u Deutsch
Aktuell.
11. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.
13. Nagrodzone prace będą opublikowane na fanpage’u magazynu Deutsch Aktuell nie później niż do końca lutego
2022 r.
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac
w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Colorful
Media s.c.
15. Nagrodą w konkursie jest roczna prenumerata wybranego przez zwycięzcę czasopisma do nauki języka obcego
wydawanego przez Colorful Media. Nagroda nie podlega zamianie na inną, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
16. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt organizatorów. Laureat wskazuje od którego wydania chciałby zacząć
prenumeratę.
17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o
ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie
potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia pisemnego drogą mailową.

ZADANIE KONKURSOWE:
Prześlij nam swój konspekt lekcji dla dowolnej grupy odbiorców (sprecyzuj jaka to grupa odbiorców) – bazujący na
dowolnym artykule pochodzącym z magazynu Deutsch Aktuell.
Konspekt powinien dotyczyć standardowej godziny lekcyjnej, trwającej 45 minut.
Do wygrania: prenumerata magazynów wydawnictwa Colorful Media. Nagrody prześlemy pocztą.
Prace należy nadsyłać do końca stycznia 2022 r. na adres: redakcja@colorfulmedia.pl

