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REGULAMIN KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW 

GIMNAZJALNYCH POD PATRONATEM STAROSTY ZGIERSKIEGO I PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA. 

 

CEL KONKURSU: 

1.   Zainteresowanie uczniów szkół podstawowych wiedzą informatyczną; 

2. Uświadomienie i ukształtowanie umiejętności korzystania z komputera i jego zasobów jako narzędzia do 

rozwiązywania różnorodnych problemów; 

3.   Zaznajomienie zainteresowanych tematyką i działaniami uczniów klas o profilu informatycznym; 

4.   Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych drużyn i uczestników; 

 

ORGANIZATOR: 

ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu 

WODN w Zgierzu 

 

PATRONAT: 

Starosta Zgierski; 

Prezydent Miasta Zgierza; 

 

SPONSORZY: 

1. Prezydent Miasta Zgierza; 

2. Starostwo Powiatowe; 

3. Dyrektor ZSO im. Stanisława Staszica; 

4. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu; 

5. Eurofoam Sp. z o.o.; 

6. Astroline Sp. z o.o.; 

 

MIEJSCE KONKURSU: 

ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu, ul. 3-go Maja 41- tel. 719-08-79. 

 

TERMIN KONKURSU: 

25 kwietnia 2019 roku. 

 

KOMISJA: 

Organizatorzy Konkursu do oceny zadań konkursowych powołują Komisję Konkursową, której członkowie to 

nauczyciele informatyki ZSO im. Stanisława Staszica i konsultanci WODN w Zgierzu. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

W czasie trwania Konkursu oceniane będą działania uczestników w następujących dziedzinach: 

• Umiejętności obsługi komputera PC i sieci komputerowych; 

• Znajomość aplikacji do tworzenia grafiki i tekstu; 

• Rozwiązywanie problemów za pomocą arkusza kalkulacyjnego; 

• Znajomość języka HTML, PHP i metod tworzenie stron WWW; 

• Umiejętność rozwiązywania problemów za pomocą programów utworzonych w językach programowania (Turbo 

Pascal, Delphi, C++); 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczących się lub mieszkających w powiecie zgierskim. 

2. Odbywa się w dwóch  etapach: 

a. drużynowy 

b. indywidualny 

3. Każda szkoła zgłasza imiennie do Konkursu maksymalnie zespół złożony z trzech uczestników. 

4. Szkoła może zgłosić dwie drużyny jednak ze względów logistycznych decyzja o zgodzie na udział dwóch 

zespołów, szkoła otrzyma po zamknięciu etapu zgłaszania się szkół. 

5. Zgłoszenia do Konkursu szkoła dokonuje telefonicznie (faxem) do sekretariatu ZSO lub na adres e-mail: 

staszickonkurs@tlen.pl  lub konkurs@darmaki.vdl.pl do dnia 12 kwietnia 2019r. 

6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:  

mailto:staszickonkurs@tlen.pl
mailto:konkurs@darmaki.vdl.pl
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Administrator 

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących 

im. S. Staszica w Zgierzu, ul. 3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz. 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 osobowych). 

Inspektor ochrony danych 

Uczestnicy konkursu mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych  osobowych pod adresem: Zespół 

Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, ul. 3 Maja 41, 95 - 100 Zgierz. 

Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są przez administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO 

jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych, związanych z 

realizacją konkursu. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwa i adres szkoły reprezentowanej przez uczestnika. 

 

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

przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez uczestników konkursu 

jest wymagane do udziału w konkursie. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe nie będą również 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

Okres przechowywania danych 

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, jednak nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego, w którym odbył się konkurs. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Uczestnicy konkursu mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d) usunięcia danych osobowych, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

f) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa). 
 

Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia nazwiska oraz nazwy reprezentowanej 

przez niego szkoły w celu publikowania informacji o wynikach konkursu. 

W oparciu o dane osobowe uczestników konkursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
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PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs jest dwuetapowy: I – drużynowy, II – indywidualny. Pytania będą dotyczyły poniższych kategorii: 

• Tekst i grafika; 

• Arkusz kalkulacyjny; 

• Programowanie w językach Turbo Pascal, Delphi i C (C++); 

• Tworzenie stron WWW (HTML, XML, PHP) 

• Logiczne myślenie; 

W pierwszym etapie drużyna reprezentująca szkołę otrzymuje do rozwiązania zestaw 6 zadań. Do etapu 

indywidualnego przystępuje po 1 zawodniku wytypowanym z drużyny – polega on na samodzielnym rozwiązaniu 6 

zadań. Końcowa kolejność zostanie ustalona na podstawie liczby zdobytych punktów i ilości rozwiązanych zadań. 

 

XXIII KONKURS INFORMATYCZNY - HARMONOGRAM 

TERMIN: 25 kwietnia 2019r. 

MIEJSCE: ZSO im. Stanisława Staszica w Zgierzu, ul. 3-go Maja 41 

PRZEBIEG: 

• 8.30 – Przyjęcie uczestników konkursu 

 Akredytacja – plakietki dla drużyn 

 Sala – uczestnicy i opiekunowie 

• 8.50 – Powitanie zaproszonych gości i przedstawienie zasad przebiegu konkursu 

 Powitanie gości i drużyn 

 Otwarcie konkursu przez Dyrektora szkoły 

 Przedstawienie jury 

 Przedstawienie regulaminu 

 Losowanie stanowisk 

• 9.15 – 11.15 – Etap I (drużynowy) 

• 11.15 – 12.15 – Przerwa 

 Przejście na poczęstunek 

 Zwiedzanie pracowni 

• 12.15 – Ogłoszenie wyników I etapu 

• 12.30 – 14.00 – Etap II (indywidualny) 

 Pozostali uczestnicy czas wolny, zajęcia w pracowni komputerowej 

• 14.00 – 15.00 –Przerwa 

• 15.00 – Ogłoszenie wyników II etapu i nagrodzenie laureatów 

• 15.15 – Zakończenie i podsumowanie konkursu 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 41, 95 – 100 Zgierz. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały 

zebrane. 

Oświadczam, iż zapoznałem (-am) się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane. 

 

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

                miejscowość, data                                                                                                czytelny podpis uczestnika/ rodzica 
                                                                                                                                          w przypadku uczestnika niepełnoletniego 
    

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

dowolną techniką na wszelkich nośnikach przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 

41, 95 – 100 Zgierz, na potrzeby konkursu*. 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na oficjalnej stronie 

internetowej Administratora danych osobowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych, informacyjnych i 

okolicznościowych. 

 

□ Nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego 

dowolną techniką na wszelkich nośnikach przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 

41, 95 – 100 Zgierz, na potrzeby konkursu*. 

*należy zaznaczyć odpowiednie pole 

 

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

                miejscowość, data                                                                                                czytelny podpis uczestnika/ rodzica 
                                                                                                                                          w przypadku uczestnika niepełnoletniego 

 


