
REGULAMIN KONKURSU 

Maria Skłodowska Curie i jej życie 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Maria Skłodowska Curie i jej życie” i jest zwany 

dalej: "Konkursem". 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach, zwane dalej „Organizatorem”. 

 

3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora ze sponsorami. 

 

4. Konkurs będzie przeprowadzany 21 lutego 2018 r. o godzinie 11.00, dla młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. 

 

5. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 16 lutego 2018 r. na adres 

kczekala28@poczta.onet.pl 

 

§ 2 

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która aktualnie 

jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum, nie więcej niż dwie osoby z danej 

szkoły, konkurs jest indywidualny. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 

a) zgłoszenie się w terminie 

b) zapoznanie z regulaminem konkursu  

 

§ 3 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

 

1. Przebieg konkursu: 

a.  film/prezentacja multimedialna na temat Marii Curie – Skłodowskiej. 

b. uczestnik odpowiada na 10 pytań zamkniętych z biografii Noblistki i 5 pytań 

otwartych z obejrzanego materiału filmowego oraz po 3 pytania z zakresu chemii 

i fizyki 

 

2. Zakończenie konkursu przewidziano na dzień 21 lutego 2018 r. 

 

3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu Jubileuszu 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego 

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. 

mailto:kczekala28@poczta.onet.pl


4. Nagrody rzeczowe będą przyznawane za 1, 2 i 3 miejsce. Organizatorzy mogą przyznać 

wyróżnienia oraz nagrody w postaci dyplomów. 

 

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu  

i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

 

 

 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru  

tel. kontaktowego w celu powiadomienia o terminie wręczenia nagród. 

 

2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego 

Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

 

 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie 70.skalna1.edu.pl  

 

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest  podanie  przez  Uczestnika  Konkursu  prawdziwych danych   

osobowych,   tj.: imienia,   nazwiska,   adresu poczty   elektronicznej, numeru tel. kontaktowego w celu 

powiadomienia o terminie wręczenia nagród oraz  wizerunek uczestnika (w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie) oraz oświadczenie rodziców 

(opiekunów)/ ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (wzór 

oświadczenia – załącznik nr 1). Uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują oświadczenie. 

2. Podane   dane  będą  przetwarzane wyłącznie w   celu   przeprowadzenia   niniejszego Konkursu oraz 

w związku z wydaniem nagród. 

3. Administratorem danych osobowych Konkursu „Maria Skłodowska Curie i jej życie” jest Liceum 

Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich przy  ul. Skalnej 1 w Rydułtowach 

4. Uwagi dodatkowe Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator 

 

 

 

http://www.skalna1.edu.pl/


wzór oświadczenia – załącznik nr 1 

Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Konkursu: „Maria 

Skłodowska Curie i jej życie” 

 

……………………………………………………… 

(imię i nazwisko uczestnika Konkursu) 

 

Niniejszym oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na nieodpłatne i dobrowolne przetwarzanie danych 

osobowych  zawierających w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej/ numer telefonu 

kontaktowego oraz wizerunek uczestnika (w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania 

wyróżnienia) wykonywanego w trakcie Konkursu we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, 

mających na celu propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu w materiałach publikowanych przez są 

przez  Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich przy  ul. Skalnej  1  w Rydułtowach, od osoby której 

dotyczą dla potrzeb niezbędnych do realizacji  Konkursu: „Maria Skłodowska Curie i jej życie” 

Jednocześnie zostałam/em/liśmy  poinformowana/y/ni o tym, że: 

a) Administratorem danych osobowych Konkursu „Maria Skłodowska Curie i jej życie” jest Liceum 

Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich przy  ul. Skalnej 1 w Rydułtowach 

b) Dane będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia i dokumentowania  Konkursu, a podanie 

ich jest dobrowolne.  

c) zostałam/em/liśmy  poinformowana/y/ni o przysługującym  prawie do dostępu do treści danych i ich 

poprawieniu. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przeprowadzenia Konkursu i je akceptuję. 

 

 

 

…..…………………….……… 

(czytelny podpis ucznia pełnoletniego)* 

 

……………………………………………… 

(czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

niepełnoletniego)* 

 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………dnia………………………… 

 

Podstawa prawna:  

1.Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z  późn. zm.) 

2. Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 



KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS 

W Kręgu Noblistów Polskich 
 

 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

2. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)  

 .......................................................................................................................................................  

4. KONTAKT 

 .......................................................................................................................................................  

5. Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu 

o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 133, poz. 883)  

 

 

PODPISY UCZESTNIKÓW     PODPIS OPIEKUNA  



Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................*) w konkursie 

W Kręgu Noblistów Polskich organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów 

Polskich w Rydułtowach.  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art.7 pkt 5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach danych osobowych, w tym 

wizerunku mojego dziecka w celach związanych z organizacją konkursu i promocją osiągnięć 

szkoły.  

Akceptuję wszystkie punkty regulaminu konkursu.  

 

..............................................................................................................  

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)  

 

*) imię i nazwisko ucznia 


