
Regulamin „III Powiatowego Turnieju  Wiedzy Chemicznej” 

(w roku szkolnym 2022/23) 
 

Organizator 

III Powiatowy Turniej Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych powiatu ropczycko- sędziszowskiego jest 

organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. 
 

Cele Turnieju Wiedzy Chemicznej 

Celem Turnieju jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich wiadomości 

i umiejętności, jak też rozbudzenie zainteresowania chemią wśród uczniów szkół podstawowych. 
 

Warunki uczestnictwa i przebieg Turnieju 

1. W Turnieju mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z powiatu ropczycko – sędziszowskiego. 

2. Chęć uczestnictwa w konkursie, szkoły zgłaszają do dnia 31 marca 2023 roku drogą mailową lub telefoniczną: 

       tel. 17  22 16 112 

      email: losedziszow@pro.onet.pl 

             email: gpach@poczta.fm 

3. Turniej składa się z dwóch etapów. 

4. Etap pierwszy odbywa się w zgłoszonych szkołach podstawowych w dniach 17.04.2023 – 21.04.2023 r. Test 

wraz z odpowiedziami w pierwszym etapie, Organizator wyśle na adresy mailowe szkół/nauczycieli chemii w dniu 

03.04.2022r. 

5. Po przeprowadzonym pierwszym etapie nauczyciele zgłaszają drogą mailową Organizatorowi dane osobowe 

uczniów z największą liczbą punktów, którzy wyrażają chęć udziału w etapie finałowym do 21.04.2023 r.  

6. Z danej szkoły w etapie finałowym może wziąć udział do trzech uczniów. W przypadku dużego zainteresowania 

wśród uczniów i wysokich wyników uzyskanych w pierwszym etapie możliwe jest zwiększenia liczby uczniów 

w finale po wcześniejszym uzgodnieniu takiej decyzji z Organizatorem.  

7. Finałowy etap odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 27.04.2023r o godz.10.00 w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim. 

8. Uczestnicy etapu finałowego dostarczają organizatorom, najpóźniej w dniu zawodów finałowych, uzupełnione 

zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (ZAŁĄCZNIK NR 1). 

9. Zakres materiału dla obu etapów obejmuje zagadnienia zawarte w podstawie programowej nauczania chemii 

w szkole podstawowej.  
 

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

1. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu zawodów finałowych.  

2. Każdy uczestnik Turnieju, który weźmie udział w III etapie otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci również 

cenne nagrody rzeczowe. 

3. Sprawy  nieuregulowane niniejszym  Regulaminem  rozstrzyga organizator  Konkursu. 
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zał. nr 1 do Regulaminu konkursu  
„II Powiatowy Turniej Wiedzy Chemicznej” 

 
OŚWIADCZENIA 

(uczestnik niepełnoletni – wypełniają rodzice/opiekuni prawni) 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem „II Powiatowego Turnieju Wiedzy Chemicznej”, 

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi i wyrażam zgodę na udział w nim mojej/-go 

córki/syna …………………………………………………………………... 

 
………………………………………………….…   Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
     (miejscowość, data)                                                         

1. ……………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………… 
 
2. Oświadczam, że zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 
osobowych uczestnika „II Powiatowego Turnieju Wiedzy Chemicznej”. 
 
………………………………………………….…   Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
     (miejscowość, data)                                                         

1. ……………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………… 
 



3. Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej/-go 

córki/syna ……………………………………………..…………..…… przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi 

w Sędziszowie Młp. na potrzeby organizacji i przeprowadzenia „II Powiatowego Turnieju Wiedzy Chemicznej”, w tym 

także na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z w/w 

konkursem. 

………………………………………………….…   Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
     (miejscowość, data)                                                         

1. ……………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………… 
 

4. Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO2 wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego mojej/-go 
córki/syna ……………………………………………..…………..…… przez Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi 
w Sędziszowie Młp., w tym na wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) na potrzeby promocyjne i informacyjne 
„II Powiatowego Turnieju Wiedzy Chemicznej”.  
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać 
umieszczone w Kronice szkolnej, na stronie internetowej szkoły, lokalnej prasie oraz wykorzystane w materiałach 
promocyjnych i publikacjach szkolnych.  Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących  i przyszłych), w tym 
również o wynagrodzenie względem Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. z tytułu 
wykorzystywania wizerunku mojego dziecka na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu. 
 
………………………………………………….…   Podpisy rodziców  lub  opiekunów prawnych: 
     (miejscowość, data)                                                         

1. ……………………………………………………… 
 

2. ……………………………………………………… 

 

Klauzula informacyjna. 

dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika „II Powiatowego Turnieju Wiedzy Chemicznej” 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. informuje, że: 
 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi  

w Sędziszowie Młp., ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów Młp., tel. 17 22 16 112,  

e-mail: losedziszow@pro.onet.pl 
 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., ul. Fabryczna 5, 39-120 Sędziszów 

Młp. jest adw. Jakub Curzytek, tel. 692616480, e-mail: kancelaria@adwokatcurzytek.pl; 
 

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 w celu: 

• organizacji i przeprowadzenia konkursu chemicznego „II Powiatowy Turniej Wiedzy Chemicznej”  w tym także na publikację imienia 

i nazwiska w materiałach związanych z w/w konkursem, 

• udostępnienia wizerunku na potrzeby związane z organizacją w/w konkursu, poprzez jego umieszczenie w Kronice szkolnej, na stronie 

internetowej szkoły, lokalnej prasie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach szkolnych.   
 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na przeprowadzenie i organizację konkursu, a następnie przez okres 

wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. 
 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; 
 

6. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczące Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 

 
1rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).   
2rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych).   



7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie „II Powiatowy Turniej 

Wiedzy Chemicznej”. 
 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania. 

 


