
Regulamin Konkursu: 
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY 

INFORMATYCZNEJ 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

Organizatorem konkursu jest 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach 

ul. Zegadłowicza 36 

34-100 Wadowice  

 

 
§1 

Informacje ogólne 

1. Konkurs informatyczny: „II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół 

podstawowych” (zwany dalej konkursem) jest organizowany i przygotowywany przez nauczycieli Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (zwanego dalej w skrócie CKZiU nr 2  

w Wadowicach). 

2. Celem Konkursu informatycznego jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych zakresem wiedzy 

informatycznej opartej o obszary sprzętowe, sieciowe, systemowe, programistyczne, edytorskie, graficzne, 

multimedialne oraz ukierunkowanie myślenia uczniów na innowacyjne i niestandardowe rozwiązania  

w dziedzinie informatyki. Ponadto celem jest zainteresowanie młodzieży różnymi formami przekazu informacji 

przez pryzmat nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Konkurs obejmuje również wiedzę z zakresu 

przedmiotu informatyka realizowanego w szkole podstawowej. 

3. Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty transportu. 

4. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie VII i VIII klas SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU 

WADOWICKIEGO. 

5. Każda szkoła po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji (wewnętrznej oceny) wytypuje maksymalnie 

trzech najlepszych uczniów szkoły podstawowej. Decyzję o zakwalifikowaniu do finału konkursu podejmuje 

szkolny koordynator konkursu, np. na podstawie ocen z informatyki lub autorskiego testu z zagadnień 

informatycznych. Szkolny koordynator konkursu może także skorzystać w celu wyłonienia najlepszych uczniów 

z opracowanego przez organizatorów eliminacyjnego testu z zagadnień informatycznych. 

 

§2 

Harmonogram konkursu 

1. Konkurs ma charakter indywidualny i rozgrywany jest w dwóch etapach: 

a) I etap – szkolny (wewnętrzny) w dniach 03.04.2023 r. (poniedziałek) - 12.05.2023 r. (piątek). 

Dokładny dzień ustala Szkolny Koordynator Konkursu. 

 

 



b) II etap (finał) – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach 

(adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice) w dniu 26.05.2023 r. (piątek). 

 

§3 

I etap konkursu (szczegóły) 

1. I etap Konkursu odbywa się w siedzibie szkoły podstawowej wyrażającej chęć uczestnictwa. 

2. Do obowiązków, zadań szkoły podstawowej należy: 

a) zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, 

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronach internetowych szkoły:  

http://www.ckziuwadowice.pl oraz http://www.gorzentv.pl. 

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.03.2023 r. (piątek) drogą mailową na adres: 

konkurs@ckziuwadowice.pl lub faxem: (33) 8731775. 

b) przekazanie uczniom otrzymanych od organizatorów informacji o tematyce konkursu, jego ogólnych 

zasadach i terminach poszczególnych etapów, 

c) wyłonienie maksymalnie trzech najlepszych uczniów do udziału w II etapie konkursu,  

d) przesłanie sprawozdania z I etapu. 

Formularz sprawozdania jest do pobrania na stronach internetowych szkoły: 

http://www.ckziuwadowice.pl oraz http://www.gorzentv.pl. 

Wypełniony formularz sprawozdania należy przesłać do dnia 15.05.2023 r. (poniedziałek) drogą mailową na 

adres: konkurs@ckziuwadowice.pl lub faxem: (33) 8731775. 

3. Do obowiązków CKZiU nr 2 w Wadowicach należy: 

a) udzielenie informacji (drogą mailową) o sposobie organizacji II finałowego etapu konkursu. 

 

§4 

II etap konkursu (szczegóły) 

1. II etap (finał) odbywa się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach 

(adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice). 

2. Do obowiązków szkoły podstawowej należy: 

a) zapewnienie wyłonionym uczniom (wyłonionemu uczniowi) z I etapu, opiekuna na czas pobytu  

w CKZiU nr 2 w Wadowicach, 

b) przekazanie organizatorowi „zgody ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie 

informatycznym”. Formularz „zgody ucznia i rodzica na udział w konkursie informatycznym” jest do pobrania 

na stronach internetowych szkoły: http://www.ckziuwadowice.pl oraz http://www.gorzentv.pl. 

3. Do obowiązków CKZiU nr 2 w Wadowicach należy: 

a) przeprowadzenie II etapu konkursu dnia 26.05.2023 r. (piątek), 

b) zebranie od opiekunów ze szkół podstawowych „zgód uczniów i rodziców na udział w konkursie 

informatycznym”, 



c) przygotowanie testu jednokrotnego wyboru (a,b,c,d) składającego się z 21 pytań z zagadnień 

informatycznych, 

d) przygotowanie dodatkowego testu jednokrotnego wyboru (a,b,c,d,e) składającego się z 7 pytań z zagadnień 

informatycznych, który będzie wykorzystany w przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów  

z podstawowego testu i niemożności sklasyfikowania uczestników.  

W przypadku uzyskania z dodatkowego testu tej samej liczby punktów, w następnej kolejności w celu dokonania 

sklasyfikowania uczestników, będzie brany pod uwagę czas wypełnienia testu. 

e) Zorganizowanie poprawy i oceny prac (w skład Jury Konkursu wchodzą nauczyciele CKZiU nr 2  

w Wadowicach). 

§5 

Nagrody i dyplomy 

1. Laureaci II etapu (finałowego) otrzymają następujące nagrody: 

a) Za zajęcie I miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub sponsorów. 

b) Za zajęcie II miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub sponsorów. 

c) Za zajęcie III miejsca laureat otrzymuje - nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów lub sponsorów. 

d) Uczestnik konkursu za zajęcie miejsca w pierwszej dziesiątce, otrzymuje specjalny dyplom od organizatorów. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Uwagi i wnioski dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować do Przewodniczącego Jury Konkursu  

w terminie do siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) do ewentualnych uwagi i wniosków odniesie się bezpośrednio do 

zainteresowanych wnioskodawców. 

2. Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu 

przed rozpoczęciem konkursu lub w trakcie jego trwania. O ewentualnym wprowadzeniu zmian organizator 

konkursu poinformuje wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w konkursie. Prawo do wiążącej  

i ostatecznej interpretacji zapisów Regulaminu przysługuje Organizatorowi. 

3. Organizator (CKZiU nr 2 w Wadowicach) zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu konkursu  

w formie zdjęć i filmowej oraz eksponowania zebranych materiałów (zdjęcia, filmy) na stronach szkolnych (tzw. 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika Konkursu): http://www.ckziuwadowice.pl  

i http://www.gorzentv.pl w celach promocyjnych. Ponadto do upubliczniania treści i materiałów konkursowych 

na innych stronach informacyjnych. 

4. Dokumentacja konkursowa (zgłoszenia, sprawozdania, testy, „zgody uczniów i rodziców (opiekunów 

prawnych) na udział w konkursie informatycznym”) zostanie usunięta/zniszczona przez Organizatora (CKZiU  

nr 2 w Wadowicach) w terminie do czternastu dni od ogłoszenia wyników Konkursu. 

5. Klauzula informacyjna dotycząca Konkursu została umieszczona w załączniku nr 1. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor 

CKZiU nr 2 w Wadowicach lub Przewodniczący Jury Konkursu (koordynator organizacyjny konkursu) po 

zasięgnięciu opinii pozostałych członków Jury. 



Załącznik nr 1 

 

Klauzula informacyjna 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 – RODO).  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przeprowadzenia konkursu informatycznego („II 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych”) jest Dyrektor Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (adres: ul. Zegadłowicza 36; 34-100 Wadowice, 

tel.: 338731775). 

2. Administrator współpracuje z inspektorem ochrony danych nadzorującym prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  

e-mail: rodo@inspektor.pro  

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora (Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach) w celach organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją 

konkursu. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: portale/strony informacyjne. 

5. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przez okres organizacji Konkursu oraz po 

jego zakończeniu przez okres funkcjonowania stron internetowych, na których umieszczone będą informacje  

o Konkursie.  

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów 

prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,  

przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.  

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Organizator konkursu oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.  

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezbędne do udziału w konkursie.  

10. Organizator konkursu będzie zbierał od uczestników następujące dane:  

a) imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, 

b) nazwa i adres szkoły podstawowej, 

c) wizerunek ucznia. 

11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń 

oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

 


