
Regulamin Powiatowego  Konkursu 

Zagadek Logiczno- Matematycznych 

 

I.  Postanowienia ogólne  

1. Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im Bohaterów walki z 
faszyzmem w Zwoleniu, ul. Sienkiewicza 17, 26-700 Zwoleń. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych.  

3. Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół podstawowych oraz 

popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli. 

4. Nad konkursem czuwa Komitet Konkursowy. Do zadań Komitetu Konkursowego należy:  

a) nadzorowanie przebiegu konkursu; 

 b) sprawdzenie prac konkursowych 

 c) ustalenie i ogłoszenie wyników konkursu 

 d) wręczenie nagród 

 e) prowadzenie dokumentacji konkursowej.  

5. Dokumentację konkursową stanowią: regulamin, lista uczestników konkursu, prace konkursowe 

uczestników konkursu, protokół z wynikami.  

6. Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:  

a) pierwszy etap – szkolny,  

b) drugi etap (finałowy) – w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych im Bohaterów Walki z Faszyzmem 

w Zwoleniu 

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego 

regulaminu w całości.  

9. Pierwszy etap konkursu odbywać się będzie w formie tradycyjnej w szkole do której uczęszcza 

uczestnik konkursu.  

 

II. Szczegółowy przebieg I etapu konkursu w formie tradycyjnej 

1. Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu i określa liczbę uczniów. Zgłoszenia dokonuje się 

poprzez wysłanie karty zgłoszenia uczniów do Konkursu Zagadek Logiczno-Matematycznych na 

e-maila: konkurs.logmat@gmail.com. 

Zgłoszenia należy przesłać do  21.03.2022r.  (z możliwością wydłużenia terminu).  

2. Zestawy pytań etapu szkolnego będą identyczne dla wszystkich szkół podstawowych.  

3. Komisja Konkursowa przesyła szkołom testy konkursowe za pomocą poczty elektronicznej w przed 

dzień konkursu tj. 4.04.2022r. 

mailto:konkurs.logmat@gmail.com


4.Testy mają charakter tajny i szkoła zobowiązuje się nie ujawniać ich nikomu, ani bezpośrednio, ani 

za pomocą jakichkolwiek mediów np. strony internetowe, maile, portale społecznościowe itd.  

5. Osoby przygotowujące etap szkolny konkursu tworzą, we własnym zakresie, komisję szkolną, która 

nadzorować będzie przebieg testu.  

6. Organizator przesyła arkusze konkursowe na podany e-mail Szkolnego Organizatora etapu 

Konkursu Zagadek Logiczno-Matematycznych.  

7. Szkoła zobowiązuje się przeprowadzić pierwszy etap konkursu z zachowaniem warunków 

konkursowych. Uczniowie biorący udział w konkursie (zwani uczestnikami) wypełniają arkusze 

konkursowe bez pomocy osób trzecich z zachowaniem czasu przeznaczonego do ich wypełniania. Test 

powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.  

8. Każdy test musi być opatrzony pieczęcią szkoły oraz numerem, który zostaje przypisany do 

konkretnego ucznia. Numeracja prac ma pozwolić na bezstronne sprawdzenie prac przez komisję 

konkursową bez znajomości danych osobowych uczestników konkursu.  

9. Szkoła ma obowiązek sporządzić listę, na której znajdą się dane uczestników konkursu wraz z 

odpowiadającymi im numerami z ich prac konkursowych. Lista ta musi być opatrzona pieczęcią 

szkoły oraz zapakowana w zapieczętowaną kopertę. Wzór listy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

10. Protokół z przeprowadzenia etapu szkolnego wraz z pracami uczniów komisje szkolne przesyłają 
pocztą (w zapieczętowanych kopertach) na adres:  
Zespół Szkół Rolniczo- Technicznych im Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Sienkiewicza 
17, 26-700 Zwoleń. 
 
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac 
wynikających z przyczyn od niego niezależnych. 
 
 12. Komisja Konkursowa dokona sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną 

zwycięzcy pierwszego etapu konkursu. 

 13. Nazwiska zwycięzców zostaną przekazane w formie elektronicznej na podany adres e-mail 

Organizatora Szkolnego etapu Konkursu do 25.04.2022. 

 

III. Etap finałowy konkursu 

1. O zakwalifikowaniu się do II etapu (finału) konkursu decyduje Komitet Konkursowy po 

sprawdzeniu wszystkich nadesłanych prac. W finale musi się znaleźć przynajmniej jedna osoba z 

danej szkoły.  

2. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół Rolniczo- Technicznych im Bohaterów Walki z 

Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Sienkiewicza 17, 26-700 Zwoleń.. 

3. Prace finałowe oceniane są przez Komisję Konkursową. 

4. Wyniki II etapu konkursu zostaną przekazane drogą elektroniczną w najszybszym możliwym 

terminie.  Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu wręczenia nagród.  

5. Uczestnicy drugiego etapu dojeżdżają na koszt własny.  

 

 



IV. Nagrody 

 1. Nagrodą w pierwszym etapie konkursu jest zakwalifikowanie się do drugiego etapu.  

2. Każdy uczestnik II etapu konkursu otrzyma dyplom potwierdzający udział w finale konkursu.  

3. Trzech  najlepszych uczestników finału konkursu otrzyma dyplom laureata konkursu oraz nagrody. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród rzeczowych. 

 5. Nagrody można odebrać tylko osobiście. 

  

VI. Przepisy końcowe  

1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.  

2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatorów. 

 

 

Załączniki:  

1. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia o zgodzie na 

wykorzystanie wizerunku i klauzuli informacyjnej.  

2. Karta zgłoszenia uczniów do Konkursu Zagadek Logiczno-Matematycznych 

3. Wzór protokołu z przeprowadzenia I etapu konkursu. 



Załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 

ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych im. Bohaterów Walki z 

Faszyzmem w Zwoleniu ( ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, e-mail: zsrzwolen@interia.pl , tel.: 

48 676 20 34). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z 

obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane 

będą przetwarzane w celu udziału w Powiatowego Konkursu Zagadek Logiczno- Matematycznych 

matematycznym oraz jego promocji.  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych ze szczególnym uwzględnienie instrukcji kancelaryjnej, a także 

rzeczowego wykazu akt. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu 

wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że niezależnym administratorem danych osobowych użytkowników 

Facebooka jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, który w zależności od wiążących go reguł 

korporacyjnych, regulaminów, decyzji i umów może postąpić inaczej. W związku z przetwarzaniem Państwa 

danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

1) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy.  

2) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa miedzy innymi jednostki i organy kontroli, dostawcy usług hostingowych i 

teleinformatycznych oraz Facebook.  

 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka*……………………………………. w celu organizacji „Powiatowego Konkursu 

Zagadek Logiczno- Matematycznych”. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda jest dobrowolna. 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego 

dziecka* w celu promowania działalności szkoły. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsza zgoda następuje bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku 

poprzez: 

 

  zamieszczenie na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook) szkoły (ZSR-T w 

Zwoleniu) ; 

  zamieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku szkoły; 

  zamieszczenie na stronie internetowej patrona medialnego „cozadzien.pl” ; 

 zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu; 

Ponadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką, bądź za pośrednictwem 

dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych celach. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych 

na inny podmiot nie wymaga mojej uprzedniej zgody i następuje nieodpłatnie. 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis) 



Załącznik nr 2 

 

Nazwa i adres szkoły: 

Adres e-mail:   

 

 

Karta zgłoszenia uczniów 

do Konkursu Zagadek Logiczno-Matematycznych 

 

Lp. Nazwisko i mię ucznia Klasa 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

…………………………………………………. 

pieczęć szkoły 

 

 

 

Protokół I etapu 

Konkursu Zagadek Logiczno-Matematycznych 

 

Lp. Nazwisko i mię ucznia Klasa Numer pracy 
konkursowej 

Uwagi 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

Data i czytelne podpisy 

Szkolnej Komisji Konkursowej 


