SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W WARSZAWIE
03-044 Warszawa, ul. Kobiałka 49, tel./fax (22) 741-70-48, www.sp31waw.edupage.org, e-mail: sp31@edu.um.warszawa.pl

WARSZAWSKI KONKURS

„Mistrz Gramatyki Języka Angielskiego”
organizowany w ramach Warszawskiej Akademii Talentów
V edycja
REGULAMIN
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem V edycji Warszawskiego Konkursu „Mistrz Gramatyki Języka Angielskiego”
jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej
Organizator).
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Konkursu i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV-VIII uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy
Białołęka.
4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
a. etap szkolny – 26.03.2020 r.
b. finał – 07.05.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Kobiałka 49 w Warszawie.
5. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
a. klasy IV - VI,
b. klasy VII - VIII.
6. Zakres materiału obejmuje zadania z podstawy programowej z języka angielskiego drugiego
etapu kształcenia o podwyższonym stopniu trudności.
§2
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Podnoszenie umiejętności językowych uczniów.
Przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie języka angielskiego.
Aktywizacja uczniów szczególnie zainteresowanych gramatyką języka angielskiego.
Oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów językowych.

§3
PRZEBIEG KONKURSU
ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO
1. Szkoły otrzymują regulamin wraz z harmonogramem – terminarzem.
2. Szkoły zainteresowane udziałem w Konkursie, proszone są o dostarczenie osobiście lub
przesłanie za pośrednictwem poczty na adres Organizatora: karty zgłoszeń (załącznik nr 1),
oświadczeń dotyczących udziału w Konkursie (załącznik nr 2) oraz ewentualnie zgód na
wykorzystanie wizerunku uczestników Konkursu (załącznik 3) do dnia 19 marca 2020 r.
Na kopercie należy dopisać: Konkurs „Mistrz Gramatyki Języka Angielskiego”.
3. Skład Szkolnej Komisji Konkursowej na terenie danej szkoły ustala dyrektor
w porozumieniu z nauczycielem języka angielskiego, powołanym na jej przewodniczącego.
4. Zgłoszone szkoły przeprowadzają etap szkolny dnia 26 marca 2020 r. Godzina
przeprowadzenia Konkursu zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora Konkursu.
5. Arkusz zadań eliminacji szkolnych, zostaną przesłane na adres e-mail podany w karcie
zgłoszenia 25 marca 2020 r. do godz. 15:00.
6. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań w etapie szkolnym to 45 minut.
7. Prace uczniów są kodowane (prace niezakodowane lub nieoznaczone w ustalony sposób lub
pisane ołówkiem, długopisem ścieralnym dyskwalifikują uczestników).
8. W każdej kategorii do finału przechodzi troje uczniów, którzy otrzymali największą liczbę
punktów. O tym, który uczeń przechodzi do finału, w przypadku uzyskania równego wyniku
przez kilku uczniów na tym samym poziomie klasowym, decyduje Szkolna Komisja
Konkursowa.
ORGANIZACJA FINAŁU
1. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej zgłasza do kolejnego etapu Konkursu
uczestników poprzez przesłanie faxem lub dostarczenie w formie pisemnej do sekretariatu
Organizatora protokołu z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 4).
2. Protokół z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 4) należy dostarczyć najpóźniej do dnia
9 kwietnia 2020 r.
3. Finał Konkursu odbędzie się 7 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 31
w Warszawie ul. Kobiałka 49.
4. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań w tym etapie to 90 minut.
5. Uczniowie z każdej szkoły zgłaszają się do finału pod opieką nauczyciela najpóźniej na 15
minut przed rozpoczęciem finału.
6. Uczniowie muszą mieć ze sobą podstawowe przybory do pisania.
7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele organizatorzy oraz chętni nauczyciele ze
szkół biorących udział w Konkursie.
8. Organizator Konkursu powiadomi o wynikach drogą elektroniczną do 14 maja 2020 r.

9. Wyniki Konkursu ustalone przez Komisję są ostateczne.
10. Dla zwycięzców (miejsca 1-3) przewidziane są nagrody rzeczowe.
§4
ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ
1.
2.
3.
4.

Udzielenie uczniom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w Konkursie.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu Konkursu.
Ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do finału Konkursu.
Przesłanie na adres organizatora listy uczniów zakwalifikowanych.
§5
ZADANIA ORGANIZATORA

1. Opracowanie Regulaminu Konkursu i udostępnienie go uczestnikom Konkursu na stronie
internetowej organizatora.
2. Przygotowanie zadań konkursowych i dostarczenie ich do szkół zgłoszonych do Konkursu.
3. Zorganizowanie finału.
4. Wyłonienie laureatów.
5. Prowadzenie dokumentacji Konkursu.
§6
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela
ustawowego jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. udziału i przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, publikacji informacji
o laureatach Konkursu oraz ich prac w Internecie/gazetce Administratora/galerii
w budynku Organizatora, czy w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej
(podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) „zgoda”,
b. dochodzenia roszczeń związanych z organizacją Konkursu (podstawa prawna - art. 6 ust.
1 lit. f RODO) „prawnie uzasadniony interes”,
c. przetwarzania, utrwalenia wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii cyfrowej
lub nagrania wideo i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, w przypadku wyrażenia
zgody (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) „zgoda”.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika
będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a.
b.
c.
d.
5.

6.
7.

8.
9.

czas organizacji Konkursu,
czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu,
czas do momentu wycofania zgody,
czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo:
a. złożyć wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych
osobowych oraz kopię danych),
b. złożyć wniosek o sprostowanie danych osobowych,
c. złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
d. przenieść dane do innego administratora (na zasadach określonych w RODO),
e. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes,
f. wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie
danych osobowych w Internecie/gazetce Administratora/galerii w budynku Organizatora,
a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator
będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to dostawcy
systemów informatycznych wspierających Administratora od strony technicznej oraz firmy
hostingowe, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest
możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@jamano.pl.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej: www.sp31waw.edupage.org.
2. Wszelkich informacji dotyczących przebiegu Konkursu udziela Koordynator Konkursu
w Szkole Podstawowej nr 31:
Anna Kołoło
e-mail koordynatora: a.kololo@sp31.pl
tel. 22 741 70 48 – szkoła, e-mail szkoły: sp31@edu.um.warszawa.pl

Załącznik 1
V WARSZAWSKI KONKURS
DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII
„MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
KARTA ZGŁOSZENIA

pieczęć szkoły

NAZWA SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………………
ADRES E-MAIL (na podany adres zostaną wysłane zadania do rozwiązania w etapie szkolnym):
………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFON: ……………………………………………………………………………………..……………………..……………
IMIĘ I NAZWISKO SZKOLNEGO KOORDYNATORA: ………………………………...……………………..……

Załącznik nr 2
___________________, dnia __.__.20__ r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE
V WARSZAWSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII
„MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ______________________________________________________________________
Klasa: ______________________________________________________________________________
Adres i pełna nazwa placówki oświatowej: _________________________________________________

Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego):
Imię i nazwisko: __________________________________________________________
1.
2.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym obowiązkiem informacyjnym
i akceptuję jego treść oraz (proszę zaznaczyć X):

 wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych
w związku z organizacją Konkursu;

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu publikacji wyników
Konkursu na stronie internetowej: https://sp31waw.edupage.org/.

________________________________
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu

Załącznik nr 3
Warszawa, dnia __.__.2020 r.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU
Ja, niżej podpisana/y* __________________________________________ (imię i nazwisko) będąc
przedstawicielem ustawowym małoletniego _______________________________ (imię i nazwisko
małoletniego) wyrażam zgodę na utrwalenie jego wizerunku w formie fotografii analogowej, fotografii
cyfrowej lub nagrania wideo przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie (Administratora) i nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku (wraz z możliwością opisania
imieniem i nazwiskiem małoletniego) w celach wskazanych poniżej (proszę zaznaczyć odpowiednie
pole lub pola poniżej):
Tak / Nie publikacja na stronie internetowej Administratora: https://sp31waw.edupage.org/,
Tak / Nie publikacja na oficjalnym profilu Administratora na platformie Facebook,
Tak / Nie publikacja na terenie placówki oświatowej (np. gazetka ścienna lub tzw. tablo),
Tak / Nie publikacja w prasie, której wydawcą jest Administrator (tj. gazetka szkolna).
Przyjmuję do wiadomości, że:
1. przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią wymaga mojej uprzedniej pisemnej
zgody na taką czynność,
2. dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią obowiązku
informacyjnego, zamieszczonego w treści zasad konkursu,
3. rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe,
zdjęcia/nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu
tego ujęcia), nie wymaga zgody (art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).

___________________________
(podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego)

Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ Z PRZEBIRGU ETAPU SZKOLNEGO
V EDYCJI WARSZAWSKIEGO KONKURSU
„MISTRZ GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO”
dla uczniów klas IV-VIII
w roku szkolnym 2019/2020

pieczęć szkoły

Data: …………………………………
Godzina: ……………………………...
Liczba uczestników ……
Uczniowie zakwalifikowani do finału:
Lp.
Uczeń
Kategoria I – klasy IV-VI
1.
2.
3.
Kategoria II – klasy VII-VIII
4.
5.
6.
Komisja w składzie:
Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

…………………………………
…………………………………

klasa

