P OWIATOWY O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI
44-304 Wodzisław Śląski, Os. 1 Maja 16A
tel./fax: 32 72 93 242, www.podn.pl
e-mail: sekretariat@podn.wodzislaw.pl
Regulamin Powiatowego Konkursu Chemicznego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Konkurs zostanie przeprowadzony 11 marca 2022 r. Konkurs rozpocznie się o godzinie
10.23 i potrwa 90 minut.
1.

II Powiatowy Konkurs Chemiczny organizowany jest przez Powiatowy Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
2.

Celem Powiatowego Konkursu Chemicznego jest popularyzowanie wśród młodzieży

zainteresowań chemicznych, upowszechnianie wiedzy chemicznej i przyrodniczej, poszerzanie
umiejętności matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania
wiedzy, wychowywanie młodzieży w duchu szacunku dla nauki oraz umożliwienie porównania
swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników z innych szkół powiatu wodzisławskiego.
3.

Adresatem konkursu w roku szkolnym 2021/22 są uczniowie szkół ponadpodstawowych

powiatu wodzisławskiego.
4.

Prace organizacyjne konieczne do przeprowadzenia konkursu oraz ocenę zadań

konkursowych przeprowadzi Komisja Konkursu wyłoniona spośród nauczycieli chemii szkół
ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego.
PODN określa termin, miejsce i przygotowuje zadania konkursowe. W roku szkolnym 2021/22
konkurs odbędzie się na terenie szkół, które zgłoszą uczniów.
Liczba uczestników danej szkoły jest dowolna. Szkoła może przeprowadzić eliminacje wstępne.
Uczestników konkursu należy zgłosić do 4 marca 2022 r. na adres mailowy:
jkabut@podn.wodzislaw.pl.
5.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową i niezbędnymi oświadczeniami (zał. do

regulaminu) należy dostarczyć do 15 marca 2022 r.
6.

Zakres materiału konkursowego: budowa atomu, promieniotwórczość, układ okresowy

pierwiastków, wiązania chemiczne, stechiometria, roztwory (stężenia procentowe i molowe,
rozpuszczalność).

7.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawów zadań otwartych, które

wcześniej zostaną przesłane na adres szkoły.
8.

Po zakończeniu konkursu prace zostają spakowane i zabezpieczone przez nauczyciela

danej szkoły w obecności jednego z uczniów i przesłane do PODN, gdzie zostaną ocenione przez
komisję. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Konkurs II Powiatowy Konkurs Chemiczny wraz z informacją dotyczącą danych uczestnika oraz
opiekuna (imię i nazwisko, szkoła, jaką reprezentuje uczestnik oraz telefon kontaktowy) na adres:
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, os. 1 Maja 16 A, 44-304 Wodzisław Śl. Liczba
uzyskanych punktów decyduje o kolejności miejsc. Trzy pierwsze miejsca są nagradzane. Wyniki
uczestników konkursu przesyłane są do szkół. Dodatkowo wyniki wyróżnionych uczniów
publikowane są na stronie internetowej PODN www.podn.wodzislaw.pl . O rozstrzygnięciu oraz o
terminie i miejscu uroczystego podsumowania Konkursu, laureaci i wyróżnione osoby zostaną
powiadomieni.

9.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu, a w szczególności

zgodę na publikację danych osobowych związanych z uzyskanym przez uczestnika wynikiem.
Kontakt i zapisy: Joanna Kabut jkabut@podn.wodzislaw.pl

Załącznik 1
Karta uczestnika
1.

Imię i nazwisko ucznia:

2.

Klasa:

3.

Pełna nazwa szkoły:

4.

Adres szkoły:

5.

Gmina:

6.

Nr telefonu szkoły:

7.

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:

8.

Nr kontaktowy:

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły

Załącznik 2
Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka ………………………………………
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach
konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji
celów, w jakim zostały zebrane.
Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie
konkursu.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku

dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na
potrzeby konkursu.
2.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

3.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w

Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i
informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

