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Czyżew, 02.04.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. SZARYCH SZEREGÓW
W CZYŻEWIE

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów
w Czyżewie

Termin: 21.05.2019r. (wtorek), godz.10.00

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie

Cele konkursu:

Regulamin

•

Pogłębienie wiedzy uczniów na temat krajów anglojęzycznych.

•

Otwartość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

•

Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych
kultur.

•

Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł
(Internet, prasa, książki, TV)

•

Podsumowanie projektu ‘’Aktywni dzisiaj, kreatywni jutro’’.

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII.
2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników, którzy mogą być
wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych.
3. Zadania konkursowe dotyczyć będą ogólnej wiedzy o Zjednoczonym
Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie i Australii
(historia tych krajów, ich kultura, polityka, sławne postacie, zwyczaje,
święta, ciekawostki oraz geografia - największe jeziora, rzeki, morza,
oceany, najwyższe szczyty).
4. Konkurs ma charakter pisemnego quizu, czas trwania 45 minut.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.
6. Przewidywane są nagrody za pierwsze trzy miejsca oraz dyplomy
i upominki dla każdego uczestnika.
7. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji
osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.

Zgłoszenia do konkursu wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych
należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2019r. na adres:
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów
18-220 Czyżew
ul .Polna 5

lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@spczyzew.pl
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie szkoły www.spczyzew.pl
w zakładce do pobrania

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem
517 092 163 lub 86 2755 040

Pieczątka szkoły

….............................., dnia …..............2019r.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA
UDZIAŁU W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
Czyżew 21 maja 2019r.
Imię i nazwisko uczestnika
Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego do
konkursu

Telefon
kontaktowy
nauczyciela

1.

2.

3.

4.

5.

Podpis nauczyciela lub dyrektora szkoły
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Karta zgłoszenia udziału
w „Międzyszkolnym konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych”
Szkoła Podstawowa
im. Szarych Szeregów
ul. Polna 5
18-220 Czyżew
tel. / fax 862755040
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl

Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania…………………………………………………………................................................
3. Telefon ………………………………………………..…………………………………………………………………………...
4. Adres e-mail ……………………………………………….l…………………………………………………………………….
5. Rok urodzenia ………………………………………………..………………………………………………………………….

Oświadczam, że znam oraz akceptuję warunki regulaminu „Międzyszkolnego konkursu wiedzy o
krajach anglojęzycznych”.
Wyrażam zgodę na przetwarzaniu moich danych osobowych, które udostępniłem/am organizatorom
konkursu.

Czytelne podpisy -uczestnika oraz opiekuna
……………………………………………………………………

Miejscowość i data

Pieczęć instytucji

Pieczęć i podpis dyrektora
……………………………….

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
uczestników „Międzyszkolnego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych” prawnych opiekunów
oraz członków komisji konkursowej
1. Administratorem danych osobowych uczestników, nauczycieli, opiekunów oraz członków komisji
konkursowej jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie u. Polna 5, 18-220 Czyżew.
2. Z inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie
skontaktować się można pod adresem e-mail: ido@umczyzew.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji konkursu, wyłonienia
zwycięzców oraz promocji szkoły.
4. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych poprzez
dokonanie zgłoszenia i podanie danych bądź poprzez pozowanie do zdjęć i nagrań audio oraz wideo
(wizerunek).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, za wyjątkiem mediów lokalnych i
sponsorów ani do państwa trzeciego.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane i
będzie je przechowywał przez czas trwania konkursu, a po tym okresie dane zgromadzone w formie
papierowej zostaną usunięte, chyba że uczestnicy wyrażą zgodę na przetwarzanie ich danych w celu
budowania pozytywnego wizerunku szkoły i społeczności uczniowskiej. Jeśli dane takie jak, np.
informacje o zwycięzcach czy wizerunek osób będą dalej przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych (budowania pozytywnego wizerunku szkoły), każda
osoba może wnieść sprzeciw wobec takich działań.
7. Każdy (a opiekunowie prawni także w imieniu małoletniego dziecka) ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia lub
do wycofania takiej zgody w każdym czasie oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych
osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w konkursie na
zasadach określonych w Regulaminie.

