
XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 
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REGULAMIN KONKURSU  

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH 

„Od geografii do chemii” 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne  

1. Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji Konkursu Przedmiotów 
Przyrodniczych „Od geografii do chemii”, zwanego dalej Konkursem;  

2. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest kontynuacją dwóch konkursów 
organizowanych w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki-Potockiego 
w Warszawie: „Różne środowiska życia” oraz „Od geografii do chemii”.  

3. Organizatorem Konkursu jest XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Kostki-Potockiego w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie, z siedzibą: 
ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa, zwane dalej Organizatorem; 

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, 
zwanym dalej Regulaminem, i zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa; 

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 
www.kostka-potocki.edu.pl/liceum-ogolnoksztalcace w zakładce „konkursy”. 

Bezpośredni link do strony konkursu:  

http://www.kostka-potocki.edu.pl/konkursy-i-projekty-lo/76-konkurs-
przyrodniczy  

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie: 1 - 24 marca 2020 r. 

7. Nagrodami w Konkursie są: atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. sprzęt 
elektroniczny. Ponadto wszyscy Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do finału 
Konkursu otrzymają dyplomy. 

8. Nauczyciele przygotowujący uczniów, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają 
dyplomy oraz upominki. 
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2. Zakres treści Konkursu 

1. Treści podstawowe: treści podstawy programowej z zakresu przyrody, 
geografii, biologii, fizyki i chemii. 

2. Treści uzupełniające: wybrane pakiety edukacyjne (zakres podstawowy) 
projektu ERIS, opublikowane na stronie internetowej http://eris-
project.eu/index.php/pl/pakiety-edukacyjne/ 

a. Lodowce 
b. Fizyka trzęsień ziemi 
c. Promieniowanie ultrafioletowe 
d. Pomiary meteorologiczne w Arktyce 
e. Pole magnetyczne Ziemi 

 
3. Cele Konkursu  

Celem Konkursu jest:  

a) rozwijanie u uczniów zainteresowań z zakresu przyrody; 
b) propagowanie wiedzy z zakresu przedmiotów: przyrody, chemii, fizyki, 

geografii i biologii; 
c) poznanie wpływu zjawisk przyrodniczych na życie ludzi na Ziemi. 

 

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie  

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych 
z terenu województwa mazowieckiego (zwanych dalej Szkołami), którzy mają 
zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie. Wzór 
oświadczenia niezbędnego do wzięcia udziału w Konkursie stanowi załącznik 
nr 1 do Regulaminu.  

2. Powyższe zgody uczestników I etapu są przechowywane przez Szkoły. Nie 
należy ich przesyłać do Organizatora, z zastrzeżeniem pkt. 4.3. 

3. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II etapu Konkursu są zobowiązani do 
przekazania Organizatorowi zgody, o której mowa w pkt. 4.1. najpóźniej 
w dniu, w którym odbędzie się II etap (podczas rejestracji). Przekazanie 
dokumentu jest warunkiem przystąpienia do II etapu.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

5. Organizacja Konkursu  

1. Konkurs składa się z dwóch odrębnych etapów, oznaczonych odpowiednio 
w Regulaminie jako Etap I i Etap II;  

2. Szkoła zapewni uczestnikom Konkursu dostęp do stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu w taki sposób, aby każdy uczestnik Konkursu miał 
oddzielne stanowisko gwarantujące samodzielne wykonanie zadań;  
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3. Szkoła zapewni opiekę nauczyciela odpowiedzialnego za nadzór nad 
przebiegiem konkursu i samodzielnym wykonywaniem poleceń przez uczniów 
(dotyczy Etapu I Konkursu);  

4. Etap I Konkursu zostanie przeprowadzony za pomocą narzędzia internetowego 
Google.  

 

6. Zgłoszenia do Konkursu  

1. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest złożenie u nauczyciela 
wyznaczonego do organizacji konkursu w danej szkole, podpisanego przez 
rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.1  
Regulaminu. 

2. Zgłoszenia uczniów do udziału do Konkursu dokonuje Szkoła na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. Wypełnione i podpisane zgłoszenie 
należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście bądź mailem (skan 
podpisanego oryginalnie zgłoszenia) na adres konkurs@zs79.pl 

3. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 6 marca 2020 roku. 

4. Szkoła oświadcza, że wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu posiadają zgody 
rodziców/opiekunów prawnych, o których mowa w pkt. 4.1 Regulaminu.  

7. Przebieg Konkursu – Etap I  

1. W trakcie Etapu I przeprowadzony zostanie test zakresu wiedzy przyrodniczej, 
zwany dalej Testem. Test będzie trwał 30 minut. 

2. Termin rozpoczęcia Testu to 10 marca 2020 r. (wtorek), godz. 9.10. 

Link do testu zostanie udostępniony w dniu testu na stronie internetowej 

http://www.kostka-potocki.edu.pl/konkursy-i-projekty-lo/76-konkurs-
przyrodniczy  

W celu rozpoczęcia testu, równo z godziną rozpoczęcia należy odświeżyć lub 
ponownie otworzyć stronę. 

3. Test należy zakończyć po 30 minutach od rozpoczęcia testu. Po ostatnim 
pytaniu należy wcisnąć przycisk wyślij odpowiedzi, w przypadku niewykonania 
tej czynności test nie zostanie zaliczony. 

4. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów, którzy uzyskali 
największą liczbę punktów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczniów 
zakwalifikowanych do II etapu Konkursu w sytuacji uzyskania przez kilkoro 
uczniów tej samej liczby punktów. 

6. Ogłoszenie wyników Etapu I (lista osób zakwalifikowanych do II etapu) nastąpi 
do 13 marca 2020 r. do godz. 12.00. Wyniki zostaną opublikowane na stronie 
internetowej Organizatora. 
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8. Przebieg konkursu – Etap II  

1. Etap II Konkursu odbędzie się 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 
w siedzibie Organizatora. Rejestracja uczestników od godz. 9.15. 

2. Uczestnicy otrzymają do rozwiązania test składający się z pytań zamkniętych 
i otwartych. 

3. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 40 minut. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia, bezzwłocznie po 
wyłonieniu zwycięzców. 

5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24 marca 2020 r., podczas 
uroczystej gali o godz. 13.30.  

 

9. Kontakt w sprawie konkursu i regulaminu  

Wszelkie informacje dotyczące warunków udziału w konkursie można uzyskać pod 
adresem konkurs@zs79.pl 

 

10. Haromonogram Konkursu 

 6 marca 2020 r. (piątek) – termin przesłania zgłoszeń przez Szkoły; 

 10 marca 2020 r., (wtorek) godz. 9.10 – rozpoczęcie testu Etapu I; 

 do 13 marca 2020 r., (piątek) godz. 12.00 – ogłoszenie wyników Etapu I; 

 24 marca 2020 r., godz. 10.00 – Etap II (w Zespole Szkół nr 79 w Warszawie); 

 24 marca 2020r., godz. 13.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

 

11. Uwagi dodatkowe  

1. Oceny prac w I i II etapie konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana 
przez Organizatora. 

2. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 

3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator.  

4. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych  

 „Od geografii do chemii” 

 

 
Warszawa, dnia ……………………….……….. 

 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY 

NIEPEŁNOLETNIEJ I WYKORZYSTANIE PRACY ZŁÓŻONEJ W RAMACH UCZESTNICTWA  
W KONKURSIE ORAZ WIZERUNKU DZIECKA 

 
 

Ja, niżej podpisana/y ................................................................, wyrażam zgodę na utrwalanie 

i wykorzystanie przez XXXVIII Liceum Ogólnokształcące  im. Stanisława Kostki Potockiego 

w Warszawie, ul. Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa, wizerunku mojego dziecka 

...................................................... w postaci zdjęć lub filmu przedstawiających wizerunek 

mojego dziecka oraz pracę konkursową w związku z udziałem w Konkursie Przedmiotów 

Przyrodniczych „Od geografii do chemii”.  

Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostępnienie wizerunku 

w gablotach na terenie szkoły, na stronie internetowej XXXVIII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, w social mediach na profilach 

administrowanych przez XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Potockiego 

w Warszawie oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych (ulotki, broszury) 

i dydaktycznych szkoły.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………. uczestnika konkursu w postaci imienia i nazwiska oraz szkoły 

i klasy, do której uczęszcza.  

 

                                                                       ....................................................... 
                                                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

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 (RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Dyrektor XXXVIII Liceum 

Ogólnokształcącego  im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26, 

02-952 Warszawa  

2. Inspektorem Ochrony Danych – z którym będą Państwo mogli skontaktować się 

w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych 

dziecka – jest Pani Marzena Bańka – mbanka@zs79.pl 

 



Dane osobowe są przetwarzane przez ADO: 

- w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku dziecka  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

3. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO w celu realizacji zadań w ramach 

organizacji Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych „Od geografii do chemii” w 

oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe przetwarzane w tym celu 

udostępniane są wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora oraz 

odbiorcom zewnętrznym celach reklamowych i promocyjnych konkursu. Mogą to być 

inni administratorzy danych, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy 

powierzenia z administratorem. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 

archiwizacji wymagany przepisami prawa.  

4. ADO przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym 

do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.  

5. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych mogą być w szczególności: 

- DBFO w Warszawie, 

- Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, 

- Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego, 

- Kuratorium Oświaty, 

- Ministerstwo Edukacji,  

- Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody. 

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są 

od przepisów prawa. Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek 

za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego z placówką.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy RODO.  

9. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  

 

                                                                       ....................................................... 
                                                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych  

 „Od geografii do chemii” 

Zgłoszenie do udziału w Konkursie „Od geografii do chemii” 

Nazwa Szkoły  

Adres Szkoły  

Nauczyciel 
odpowiedzialny 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

Lista uczniów zgłoszonych do Konkursu* 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Oświadczam, iż Szkoła dysponuje oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych wszystkich 

uczestników zgłoszonych do konkursu, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu Konkursu. 

 

……………………………………………………………    ………………………………………… 

Pieczątka Szkoły      Podpis Dyrektora Szkoły 

 

* - Szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów. W tym celu należy rozszerzyć tabelę lub 

wydrukować jej wielokrotność. 


