
   

 

Regulamin 

 II Miejskiego  konkursu  „Zawodowe potyczki” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 8  

im. Janusza Korczaka w Zabrzu 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się II Miejski konkurs 

Zawodowe potyczki, skierowany  jest do uczniów klas III szkół podstawowych, zwany 

dalej konkursem. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu. Koordynatorami konkursu w szkole są: Anna 

Nowińska (tel. 510-492-195), Barbara Pakieła (tel. 509-373-988). 

2. Informacje dotyczące konkursu znajdować się będą na stronie internetowej 

organizatora: http://www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl w zakładce Konkursy. 

3. Cele konkursu:  

Cele główne: 

 zapoznanie uczniów  z wybranymi zawodami, 

 kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji, 

 pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać,  

 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi, 

 odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym 

otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy   w wybranych zawodach, 

 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka  

na wybranych przykładach. 

 

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Zasady organizacyjne konkursu: 

1. Nauczyciele do konkursu zgłaszają maksymalnie trzech uczniów z danej szkoły 

i wysyłają zgłoszenie konkursowe (załącznik nr 1) oraz oświadczenia (załącznik  

nr 2)  do 10 listopada  2021 r.  

2. Wyboru uczniów do etapu szkolnego opiekunowie dokonują sami według 

własnych ustaleń. 



   

 

3. Wybrani przez nauczyciela w danej szkole trzej uczniowie tworzą szkolną drużynę 

konkursową. 

4. Zmagania konkursowe, uroczystość ogłoszenia wyników projektu konkursowego 

i wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 listopada 2020 roku w Szkole Podstawowej 

z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu (ul. Wajdy 7). 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, a przygotowujący 

ich do konkursu nauczyciele  – podziękowania. 

6. Podczas zmagań konkursowych oraz ogłoszenia wyników Organizator przewiduje 

możliwość utrwalenia wizerunku uczestników w postaci zdjęć. 

7. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do 

wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać 

rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu 

art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian podanych terminów i ewentualnych 

zmian w regulaminie, o których powiadomi drogą mailową. 

9. O udziale w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy 

przewidują maksymalnie 5 drużyn, które wezmą udział w  konkursie. 
 

Wymagania konkursowe: 

1. Konkurs będzie przebiegał w formie quizu, poszczególne drużyny będą brały 

udział w różnych konkurencjach związanymi z zawodami. 

2. Dokładny sposób oceny poszczególnych konkurencji zostanie podany przez 

prowadzących podczas konkursu. 

3.  W przypadku drużyn, które otrzymają taką samą liczbę punktów zostanie 

przeprowadzona dogrywka ze znajomości zawodów, które rzadko są wykonywane. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zastrzeżenia uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów), 

dotyczące formalnego przebiegu konkursu powinny zostać złożone do Organizatora 

w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia wyników. 

2. Skargi wniesione z naruszeniem terminu dwóch dni roboczych od daty ogłoszenia 

wyników nie będą rozpatrywane. 

3.  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie Zawodowe potyczki 

w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 

lub opóźnione zgłoszenia konkursowe. 



   

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują 

Organizatorzy projektu. 

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział w nim                       

i oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego 

warunków. 

8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, 

wiek/oddział klasowy, wizerunek, placówka) w celu organizacji i właściwego 

przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji koniecznych dokumentów dot. konkursu. 
 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 8   im. Janusza Korczaka w Zabrzu, przy ul. ks. Józefa Wajdy 7,  

tel. (32) 271-43-96, strona internetowa: www.sp8zabrze.szkolnastrona.plstrona  

We  wszelkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując  się z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie                     

i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych. 

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, 

czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle 

określonym celu, wskazanym poniżej. 

Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału              

w II Miejskiego  konkursu Zawodowe potyczki, obsługi uczestników Konkursu 

oraz zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, w tym rozliczenia Konkursu, 

prowadzenia dokumentacji związanej z Konkursem, jak również jej archiwizacji 

oraz promocji Konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody 

przez osobę, której dane dotyczą. 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem 

danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych 

osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia 

danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego 

pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 



   

 

    
Załącznik nr 1 
 

 
ZGŁOSZENIE  DO II  MIEJSKIEGO KONKURSU 

ZAWODOWE POTYCZKI 

 

 
NAZWA SZKOŁY: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ADRES SZKOŁY: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

NUMER TELEFONU SZKOŁY: __________________________________________ 

ADRES E-MAIL SZKOŁY: ______________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/ UCZNIÓW: ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: __________________________________________ 

SŁUŻBOWY ADRES E-MAIL OPIEKUNA (Potrzebny dla Organizatorów, aby przesłać 

wylosowany temat ): ____________________________________________ 

SŁUŻBOWY NUMER TELEFONU OPIEKUNA (potrzebny dla Organizatorów do 

osobistego kontaktu): __________________________________________________ 

 

 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY:     DYREKTOR SZKOŁY: 

 

 

 

  



   

 

Załącznik 2 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

…………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka w II  Miejskim  

konkursie Zawodowe potyczki organizowanym przez Szkołę Podstawową                             

z Oddziałami Integracyjnymi    nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzu. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka tj. imienia, nazwiska, wieku, oddziału klasowego w celu organizacji konkursu 

i właściwego przebiegu wydarzeń organizowanych w jego ramach oraz archiwizacji 

koniecznych dokumentów dot. konkursu, jak również w celach sprawozdania                             

i promocji konkursu, także na stronie internetowej Organizatora - 

www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych mojego dziecka                    

w postaci wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach wykonanych podczas  

II Miejskiego konkursu  Zawodowe potyczki w celu promocji placówki na stronie 

internetowej: www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl 
 

Znam i akceptuję postanowienia regulaminu, w tym zasady przetwarzania danych 

osobowych. 

*niepotrzebne skreślić 

Powyższe zgody są dobrowolne i w każdej chwili mogą zostać odwołane w formie 

pisemnej. Odwołanie zgody nie wypływa na legalność przetwarzania do momentu 

odwołania. 
 

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie Konkursu 

dostępnym w wersji papierowej oraz opublikowanym na stronie internetowej Organizatora – 

www.sp8zabrze.szkolnastrona.pl 

 

…………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 


