
 
 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OLIMPIJSKIEJ 

dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nasielsk 

 

§ 1  

CELE KONKURSU  

➢ Popularyzacja idei olimpijskich; 

➢ Przybliżenie sylwetek i osiągnięć polskich olimpijczyków. 

§ 2 

ORGANIZATOR KONKURSU 

➢ Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich. 

➢ Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Nasielska. 

➢ Konkurs został zorganizowany w związku z obchodami „Dnia Patrona”, barona 

Pierre’a de Coubertina, który jako inicjator organizowania Nowożytnych Igrzysk 

Olimpijskich uważał sport nie tylko za środek hartowania ciała, ale przede wszystkim 

za uniwersalną metodę wychowania współczesnego człowieka w duchu pokoju. 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA 

➢ Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII. 

➢ Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

➢ Szkołę może reprezentować maksymalnie 12 uczniów. 

➢ Konkurs odbędzie się na terenie macierzystej szkoły na platformie „Testportal” 

(potrzebny dostęp do komputera i Internetu). 

➢ Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu na terenie szkoły macierzystej, 

która zgłosiła się do konkursu, jest osoba wskazana przez Dyrektora szkoły i 

upoważniona do kontaktów z organizatorem konkursu.  

➢ Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego Uczestnika na postanowienia 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

➢ Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na 

zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz  upowszechnianie 

wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji 

(załącznik nr 1 dostarczony do organizatora Konkursu w macierzystej szkole do 

21.03.2022). 

➢ Konkurs wiedzy dla uczniów będzie jednoetapowy i przeprowadzony przez Internet. 
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➢ Wszelkie informacje odnośnie organizacji Konkursu zostaną podane po zgłoszeniu 

szkoły do uczestnictwa w Konkursie. 

§ 4 

TEMAT KONKURSU 

➢ Polscy złoci medaliści olimpijscy po II wojnie światowej (dyscyplina, rezultaty, 

udział, trenerzy) przedstawieni na zdjęciach ZAŁĄCZNIK nr 2. 

§ 5 

TERMINARZ 

➢ Zgłoszenia uczniów do Konkursu szkoły przesyłają do dnia 21.03.2022. 

➢ Konkurs odbędzie się 04.04.2022r. 

➢ Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail: sekretaria@budysiennickie.edu.pl 

wysyłając listę uczestników z danej szkoły wraz ze zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów (skan lub zdjęcie) oraz adresem e-mail nauczyciela, który będzie 

odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu w szkole.  

➢ 01.04.2022r nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu w danej szkole 

otrzymają link do testu wraz z instrukcją, który należy przesłać Uczestnikom na ich 

adresy mailowe. 

➢ Informacja o wynikach konkursu zostanie podana 6 kwietnia 2022r. na stronie 

internetowej szkoły https://budysiennickie.edu.pl/ oraz na Facebooku szkoły. 

➢ Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8.04.2022 r. w Szkole 

Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona. 

➢ Źródła z których uczestnicy powinni czerpać wiedzę przygotowując się do konkursu 

to: www.olimpijski.pl, www.pzla.pl, www.magazynsportowiec.pl, „Kronika sportu”. 

 

§ 6 

NAGRODY 

➢ Laureaci Konkursu (uczniowie którzy zajmą I miejsce w szkole) otrzymają nagrody 

rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

§ 7 

INFORMACJE O ORGANIZACJI KONKURSU 

Konkurs będzie organizowany przez Internet. Uczniowie w dniu Konkursu muszą mieć 

dostęp do Internetu. Odpowiedzi na pytania testowe udzielają w swojej szkole.  

Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać osobie organizującej Konkurs w szkole 

macierzystej adres e-mail. Konkurs zostanie rozegrany na platformie „Testportal”. O zajętym 

miejscu decyduje suma punków zdobytych przez uczestnika. W przypadku równej ilości 

punktów będzie decydował czas odpowiedzi. Każde pytanie będzie miało określoną liczbę 

mailto:sekretaria@budysiennickie.edu.pl
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punktów do zdobycia. Uczestnicy będą rozwiązywali test tego samego dnia i o tej samej porze 

(w danej szkole macierzystej).  

Organizator Konkursu może: 

• określić czas odpowiedzi na poszczególne pytania np. 30 sekund, 

• może nie pozwolić na powrót do pytania na które padła już odpowiedź, 

• może nie zgodzić się na otwieranie dodatkowych kart w przeglądarce internetowej, na 

komputerze, na którym rozwiązuje się test. Te lub inne ograniczenia czy informacje 

będą zawarte w e-mail przesłanym Uczestnikom zgłoszonym do Konkursu. Podane 

powyżej informacje są przykładowe. 

Na życzenie czy prośbę zainteresowanych Uczestników możemy przeprowadzić na innym 

przykładzie (np. tabliczki mnożenia) próbny test, żeby sprawdzić jak działa ta platforma. 

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji czy wyjaśnień proszę o kontakt 

telefoniczny z Mirosławem Zarembą: 236912793 lub 606831687. 

 

Uwaga! Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość łącz 

Internetowych. 

§ 8 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:  

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pierre`a de 

Coubertina w Budach Siennickich.  

- Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach 

przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do 

złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. 

- Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

Danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.  

- Podane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu dla którego zostały 

zebrane i nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie 

nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi 

Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie 

z art. 28 Rozporządzenia UE. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

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

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

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

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

w Konkursie Wiedzy Olimpijskiej. 

Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z 

ustawą z dnia 30.08.2019r. o ochronie danych osobowych./Dz.U.2019 poz1781/ 

 

……………………………………………….  

czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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ZAŁĄCZNIK 2 

Polscy medaliści olimpijscy 

 

 


