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REGULAMIN  

GMINNEGO DRUŻYNOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO  

„ ” 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„„ 
 

 

§1. 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem GMINNEGO DRUŻYNOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO  

„OMNIBUS” dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi. 

 

§2. 

Cele konkursu 

 

1. Cele GMINNEGO DRUŻYNOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO  „OMNIBUS” 

dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych zwanego dalej  konkursem: 

1)  Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich zainteresowań z zakresu edukacji 

językowej: języka polskiego i języka angielskiego oraz edukacji:  matematycznej, 

środowiskowej, muzycznej, plastycznej, a także sprawności sportowej. 

2) Motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności. 

3) Wprowadzenie uczniów do przestrzegania zasad rywalizacji. 

 

§3. 

Zakres tematyczny konkursu 

 

1. Tematyka konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej   

(wszystkich dziedzin realizowanych podczas edukacji z uwzględnieniem zakresu wymagań 

wykraczających poza podstawę programową nauczania I - III szkół podstawowych).  

 

§4. 

Uczestnicy 

 

1. Konkurs  skierowany jest  do uczniów klas I-III  ze Szkół Podstawowych w Czeladzi. 

 

§5. 

Miejsce i termin 

 

1. Konkurs „Omnibus” odbędzie się dnia 12 maja 2023 r. w godzinach 10:00-12:00 w Szkole 

Podstawowej nr 4    w Czeladzi. 
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§6. 

Zasady konkursu 

 

1. Do konkursu przystępuje trzyosobowy zespół złożony z jednego przedstawiciela każdej klasy: I, 

II, III. 

2. Konkurs obejmuje różne aktywności, np. rozgrywki sportowe, twórczość plastyczną, rozwiązywanie 

zadań, odpowiadanie na pytania na czas. 

3. Konkurs ma na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu wiedzy ogólnej, również z języka 

angielskiego. 

4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatorów 

spośród nauczycieli-opiekunów uczestników  bezpośrednio przed konkursem. 

5. Komisja konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami każdej konkurencji podawanymi  

bezpośrednio przed wykonaniem każdego zadania. 

6. Wszystkie zadania konkursowe będą punktowane według ustalonego klucza przedstawionego 

komisji wyłonionej spośród nauczycieli szkół biorących udział   w konkursie. 

 

 

§7. 

Sposób zgłaszania uczestników 

 

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić dołączone do regulaminu zgłoszenie ZAŁACZNIK 1 

i przesłać je do dnia 28 kwietnia 2023 r. na adres: sp4@sp4.czeladz.pl  lub złożyć w sekretariacie 

szkoły.  

2. W dniu konkursu należy oddać Zgody na udział i przetwarzanie wizerunku : ZAŁĄCZNIKI 2 i 3. 

 

§8. 

Zasady przyznawania nagród 

 

1. Zwycięzcami  konkursu zostają reprezentanci szkoły, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów.  

2. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa. 

3. Z przeprowadzonego  konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 

członków komisji konkursowej. 

4. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

5. Zwycięzcy otrzymają indywidualne nagrody  rzeczowe  oraz tytuł OMNIBUSA.  

6. Każdy z uczestników biorących udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom za udział                        

w konkursie. 

§9. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów 

konkursu swoich danych osobowych oraz na nieodpłatne rejestrowanie swojego wizerunku podczas 

konkursu, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook 

Organizatora Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi oraz lokalnej prasie i mediach w  celach 

promocyjnych z podawaniem danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła). 
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2. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatora konkursu. 

3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną  ogłoszone bezpośrednio na zakończenie konkursu,             

a także podane do wiadomości publicznej poprzez  umieszczenie na stronie internetowej 

organizatora oraz profilu FB, ew. w lokalnej prasie. 

4. Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie internetowej  szkoły: 

https://sp4.czeladz.pl/dzialalnosc/konkursy  

5. Telefon kontaktowy : 32 265 10 62 /509 357 345 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. 

Katowicka 42, tel. 32 265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi          

i będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 

1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie       

i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 

społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu             

o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku 

w związku z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych                

i promocji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami 

prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi 

Placówce (Administratorowi danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych. 
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Załącznik nr 1                            Czeladź, dn. ……………..r. 

 

…………………………………………. 

pieczątka szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

GMINNY DRUŻYNOWY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY  

 „  „ 

DLA UCZNIÓW KLAS I-III  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR …………………………………………………………………………………………………………… 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA KLASA IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWCY PODPISY WYCHOWAWCÓW 

 I   

 II   

 III   

 

KONTAKT (adres e-mail lub nr telefonu) ………………………………………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 2        Czeladź, dn. ……………..r.  

                  

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ  

W GMINNYM  DRUŻYNOWYM  KONKURSIE INTERDYSCYPLINARNYM   

 „  „ 
DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko, szkoła, klasa)  

 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

…………………..………………………………………………………………………………………………  

 

w Gminnym Drużynowym Konkursie Interdyscyplinarnym  „OMNIBUS”, dla uczniów klas I-III 

Szkół Podstawowych, którego organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 

42, 41-250 Czeladź, który odbędzie się  12 maja 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Czeladzi oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie ww danych osobowych mojego dziecka 

w związku z udziałem                          w konkursie. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka 

podczas konkursu, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook 

Organizatora Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi oraz w lokalnych mediach i prasie, w  celach 

promocyjnych z podawaniem ww danych osobowych  

 

Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Drużynowego Konkursu 

Interdyscyplinarnego  „OMNIBUS”,  dla uczniów  klas I-III Szkół Podstawowych  

 

 

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. 

Katowicka 42, tel. 32 265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi i 

będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 

1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie            

i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 

społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu               

o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku 

w związku z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych                   

i promocji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami 

prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi 

Placówce (Administratorowi danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych. 
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Załącznik nr 3         Czeladź, dn. ……………..r.  

 

 

…………………………………………………….    

 (imię i nazwisko wychowawcy) 

 

 

 GMINNY  DRUŻYNOWY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY   

„  „ 
 DLA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

 

W związku z udziałem dzieci naszej szkoły (nazwa i adres szkoły)  

 

………………………………………………..………………………………………………………………. 

 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

w Gminnym Drużynowym Konkursie Interdyscyplinarnym  „OMNIBUS”,  dla uczniów klas I-III 

Szkół Podstawowych, którego organizatorem jest: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, ul. Katowicka 

42, 41-250 Czeladź, który odbędzie się  12 maja 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 w Szkole 

Podstawowej nr 4 w Czeladzi jako wychowawca dzieci wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w związku z udziałem  w konkursie (imię, nazwisko, szkoła). 

 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie mojego wizerunku podczas 

konkursu, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej, stronie Facebook Organizatora 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi oraz w lokalnych mediach i prasie, w  celach promocyjnych                     

z podawaniem danych osobowych (imię i nazwisko, szkoła). 

 

Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Drużynowego Konkursu 

Interdyscyplinarnego „OMNIBUS”, dla uczniów  klas I-III Szkół Podstawowych  

 

 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis wychowawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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 (zwanej dalej RODO) 

informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. 

Katowicka 42, tel. 32 265 10 62, e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej:  e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl, lub listownie na adres siedziby Administratora; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi i 

będą udostępniane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 

1062 z późn. zm.); 

4. Wizerunek  może zostać udostępniony odbiorcom takim jak: podmioty odpowiedzialne za prowadzenie              

i utrzymanie strony www oraz podmiotom zapewniającym obecność Administratora  w mediach 

społecznościowych, jak też podmiotom i instytucjom, które posiadają dostęp do danych w oparciu                     

o obowiązujące przepisy prawa; 

5. Administrator nie planuje  przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

przy czym wskazać należy, iż lokalizacja miejsca docelowego przechowywania utrwalonego wizerunku                                    

w związku z umieszczeniem go na stronie Facebooka może wiązać się z lokalizacją serwera danych poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym; 

6. Dane przetwarzane będą do momentu uzasadniającego ich przetwarzanie dla celów informacyjnych             

i promocji lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie;  

7. Posiada Pani/Pan  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami 

prawa;  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa przetwarzania danych uniemożliwi 

Placówce (Administratorowi danych) publikację wizerunku w celach informacji i promocji;  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie 

profiluje danych osobowych. 
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