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Dwuetapowy Międzyszkolny  Konkurs Wiedzowy 

“Pociąg do tradycji” 

I. Postanowienia ogólne 

• Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu i jest dostępny na stronie 

szkoły www.sp6.chrzanow.pl – od dnia 25.02.2019r.  

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie  

            32-500 Chrzanów, ul. Dworska 5. Konkurs realizowany w ramach projektu „Pociąg do tradycji” 

sfinansowanego z Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

• Partnerami konkursu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie. 

•  Konkurs organizowany jest na terenie gminy Chrzanów. 

•  Cele konkursu: 

                      1. Poznanie historii Pierwszej w Polsce Fabryki Lokomotyw; 

                      2. Poznanie historii kolei; 

                      3. Kultywowanie pamięci o dorobku zakładu, który działał w Chrzanowie przed laty; 

                      4. Wzbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej; 

                      5. Rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów. 

•   Harmonogram konkursu: 

             25.02.2019r.  - szkoły  otrzymają drogą mailową regulamin wraz z wykazem materiałów  

                                       dotyczących historii kolei i Fabloku.  

18.03.2019 r. - szkoły otrzymają drogą mailową test wyboru zawierający pytania konkursowe – 

                          etap szkolny ”Szkolny pociąg do tradycji” 

19.03.2019 r. - etap szkolny ”Szkolny pociąg do tradycji” od godz. 9:00 do 10.00 

                      - przesłanie uczestniczącym szkołom klucza odpowiedzi, godz. 12.00 

http://www.sp6.chrzanow.pl/
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22.03.2019 r. - sprawdzenie prac i przesłanie wyników drogą mailową. 

04.04.2019 r. - etap międzyszkolny, SP6 w Chrzanowie, godz. 9.00 – 10.00 

22.04.2019r.   - ogłoszenie wyników 

31.05.2019r.  - podsumowanie i rozdanie nagród 

II. Uczestnicy 

W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów gminy Chrzanów w 

dwóch kategoriach wiekowych: 

1. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

2. Uczniowie klas III gimnazjum 

 

III. Warunki uczestnictwa 

•  Każda szkoła przeprowadza etap szkolny konkursu wg. harmonogramu. 
•  Organizator etapu szkolnego,  przesyła drogą mailową na adres 

             sp6.pociagdotradycji@o2.pl, wyniki w postaci skanu tabeli stanowiącej  (załącznik nr 1 ) 

             regulaminu.  

• Do etapu międzyszkolnego przechodzi 2 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów.  

•   Prace konkursowe uczniów oraz ich zgody na udział w konkursie ( załącznik nr 2 )  należy 

dostarczyć do Organizatora do dnia 28.03.2019r.  

•   Zgłoszenia nie spełniające warunków regulaminu lub przesłane poza terminem nie będą 

brały udziału w konkursie. 

IV. Dane osobowe 

•   Przystępując do Konkursu, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego 

danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu z jego udziałem. 

Zgoda jest dobrowolna, jest jednak niezbędna dla udziału w Konkursie. 

•   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Osoby, których 

dotyczą ww. dane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

•   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie i celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego uczestnika oraz celów Konkursu, 

ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście 

mailto:www.sp6.pociagdotradycji@o2.pl
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laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora 

uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. Ww. dane będą także 

udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w 

szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu i jego tematyką  a także 

prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych. 

•   W zakresie i celu niezbędnym dla przygotowania, realizacji, promocji, reklamy 

i dokumentacji Konkursu dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane osobom trzecim. 

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu 

•   Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła 

Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby delegowane przez Organizatora.  

• Spośród uczniów biorących udział w etapie szkolnym Komisja wybierze trzy prace,  

            w każdej kategorii wiekowej, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

•   Spośród uczniów biorących udział w etapie międzyszkolnym Komisja wybierze trzy prace,  

            w każdej kategorii wiekowej, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

•   Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. 

•   O decyzji Komisji szkoły typujące uczestników zostaną powiadomione telefonicznie lub 

drogą elektroniczną. 

•   Decyzje Komisji zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 6  

w Chrzanowie. 

 

VI. Nagrody 

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymają również szkoły, 

których uczniowie zostali laureatami konkursu.  

VII. Postanowienia końcowe 

• Zgłoszenie ucznia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu 

warunków niniejszego regulaminu.   

• W przypadku, gdy nastąpią nieprzewidziane zdarzenia, mające wpływ na organizację konkursu, 

organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu.  
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Załącznik nr 1  

 

Nazwa szkoły: ............................................ 

Adres: ......................................................... 

Szkolny organizator konkursu: ….............................. 

 

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU - „POCIĄG DO TRADYCJI”  

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa  Ilość uzyskanych punktów 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

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

podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 2  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 
…………………………………………………………………………  
nazwa i adres placówki  
 
   * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
………………………………………....................................................  
imię i nazwisko uczestnika  
 
przez Szkołę Podstawową nr 6  im. Jana Pawła II  w Chrzanowie ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów w celu 
organizacji  
i przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Pociąg do tradycji”  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z pózn. zm.).  
 
  * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia 
jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z 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 póz. zm).  
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 
danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacjach 
na portalach internetowych zarządzanych przez Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie. 
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo.  
 
  * Akceptuję regulamin konkursu.  
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:  
- Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,  
- Podanie danych jest dobrowolne.  
- Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.  
- Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie  
ul. Dworska 5, 32-500 Chrzanów. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  
- Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z konkursem i będą przekazywane 
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.  
 
 
 

……………………………….………  
  Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

* Zaznaczyć właściwe. 

 


