
                       REGULAMIN VII  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY 

                               O WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ 

 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU.  

Organizatorami  konkursu są nauczyciele języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra 

Skargi w Jarosławiu.  Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres 

szkoły: ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław z dopiskiem: konkurs „UK is OK”, na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@sp6.jaroslaw.pl  lub telefonicznie: (16) 621-34-94 

2. CELE KONKURSU  

1. Popularyzacja wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  

2. Budzenie ciekawości świata i zainteresowania krajami angielskiego obszaru językowego. 

3. Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych kultur.  

4. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów.  

5. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; 

6. Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji. 

7. Propagowanie idei systematyczności i cierpliwości. 

8. Rozwijanie współpracy między szkołami.  

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA I ORGANIZACJI  KONKURSU 

 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej. 
2. Konkurs składa się z jednego etapu, czas pracy uczniów – 60 minut. 
3. Do konkursu każda szkoła może zgłosić po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych 

maksymalnie 4 uczniów. 
4. Konkurs przeprowadzany jest online, za pośrednictwem platformy MS Teams (link do udziału 

w konkursie zostanie przesłany na adres mailowy szkoły w dniu konkursu, należy go 

udostępnić uczestnikom) W skład komisji nadzorującej przebieg konkursu wchodzą 

przedstawiciele organizatora. Konkurs przeprowadzany  jest w języku angielskim. Uczniowie 

rozwiązują zadania zawarte w arkuszu testowym (zadania zamknięte, z luką, zadania typu 

„prawda-fałsz”, podpisywanie obrazków, rozumienie tekstu czytanego, itp. i otwarte). W 

przypadku uzyskania przez uczestników równorzędnej ilości punktów, będzie brany pod 

uwagę czas rozwiązania zadań. 

 



  

4.  TERMINY 

1.   Zgłoszenie uczniów  do udziału w konkursie upływa z dniem 24. 05.2021r. Prosimy o przesłanie 

karty zgłoszenia oraz zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w 

załączniku do regulaminu na adres mailowy sekretariat@sp6.jaroslaw.pl 

2.  Konkurs odbędzie się 31.05.2021r. o godzinie 14.00 

3.  O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród szkoły biorące udział zostaną poinformowane 

drogą elektroniczną.  

 5. ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU 

1. Informacje dotyczące Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dostępne 
pod adresem  http://projectbritain.com/ 
 

Materiały zostaną przesłane wraz z regulaminem  na adres internetowy szkoły 
 
6.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.  
  

• Na podstawie wyników zostaną wyłonienie laureaci I, II i III miejsca.  

• Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe,  a dla wszystkich 
uczestników konkursu dyplomy.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania wyróżnień. 

• W sytuacjach spornych decyzję podejmują organizatorzy  konkursu. 

• Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu. 
Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych  w nim  zasad.                                                                                                                                                        

Załączniki do regulaminu: 

1. Karta zgłoszenia. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

DO  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY   O WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ 

 „UK is OK” 

1. Imię i nazwisko uczestnika...................................................................................................  

3. Nazwa i adres szkoły 

...............................................................................................................................................................  

5. Imię i nazwisko nauczyciela  przygotowującego ucznia do konkursu 

...............................................................................................................................................................   

6. Adres e-mail szkoły : …………………………………………………………………………..……………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść. 

 

pieczęć  szkoły  

 

……….……………………………………………. 

podpis  nauczyciela  przygotowującego dziecko do konkursu        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ  

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU  

 

Jarosław, dnia ……………..2021 r.  

………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 („RODO”): ja, niżej podpisana/y oświadczam, że: 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych: moich, mojego syna*/  

córki*……………...………….………………  w postaci imienia i nazwiska  

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna*/ córki* ………………………… 

w postaci wizerunku w formie fotografii analogowej, cyfrowej lub nagrania wideo wraz z 

ewentualnymi danymi identyfikującymi osobę, 

*niepotrzebne skreślić 

 

przez Szkołę Podstawową nr 6 w Jarosławiu w celach związanych z organizacją konkursu pn. „UK is 

OK”, których administratorem jest SP nr 6 w Jarosławiu, w szczególności na oficjalnej stronie 

internetowej SP nr 6 w Jarosławiu, prasie, gazetkach promocyjnych, na tablicach SP nr 6 w Jarosławiu, 

oraz na stronie profilu społecznościowego Facebook w celach promocyjnych, informacyjnych, 

kulturalnych, edukacyjnych, oraz tworzenia historii SP nr 6 w Jarosławiu 
 
 

 

 

_________________________ 
   (czytelny podpis)   
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez Szkołę Podstawową nr 6 w Jarosławiu o treści 

art. 13 Rozporządzenia   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  z   dnia   27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), w tym w 

szczególności o podstawach prawnych i celach przetwarzania danych osobowych.  
 

 

__________________________ 
  (czytelny podpis)   



 

Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO 

Informuję, że:  

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu reprezentowana przez Dyrektora Szkoły  
z którym można się kontaktować listownie, pod adresem: ul. Spytka z Jarosławia 2, 37 -500 
Jarosław lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres:  
sekretariat@sp6.jaroslaw.pl  

• Administrator danych powołał inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
iod@sp6.jaroslaw.pl   

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu:  
1) Organizacji i przeprowadzenia międzyszkolnego konkursu „UK is OK.   

2) Informowania uczestników konkursu o wynikach. 

3) Spełnienia wymogów regulaminowych konkursu 

4) Promocji konkursu. 

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych na podstawie 
przepisów art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.  

Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych przez okres trwania 
Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w 
przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych Osobowych, a także poprzez 
marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje 
Pani/Panu również prawo do przenoszenia swoich danych. W każdym momencie przetwarzania 
Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych 
Osobowych do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych tj. ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu uczestnictwa w konkursie 
niezbędne.  
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