
Regulamin konkursu „Wielki Test wiedzy o życiu i dokonaniach Alberta Einsteina”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Wielki Test wiedzy o życiu i dokonaniach Alberta Einsteina” (zwanego dalej
Konkursem) jest Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im. o. A. Pankiewicza, ul. bł. Anastazego
Pankiewicza 15, 91-738 Łódź. Osoba wskazana do kontaktu dla uczestników Konkursu to nauczyciel fizyki,
mgr Anna Barczyńska.

§ 2. Postanowienia konkursu

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad oraz trybu przeprowadzenia konkursu o nazwie „Wielki Test wiedzy o
życiu i dokonaniach Alberta Einsteina”, który odbędzie się 13 marca 2020 roku.
2. Postępowanie konkursowe, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza Komisja
Konkursowa powołana przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im. o. A. Pankiewicza
w Łodzi.
3. Za merytoryczne przygotowanie testu konkursowego na podstawie źródeł podanych w §9 z ramienia
organizatora odpowiada zespół powołany przez Dyrektora Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im.
o. A. Pankiewicza w Łodzi.

§3. Cele konkursu

1. Celami konkursu są:

- rozbudzanie zainteresowania wiedzą o życiu i dokonaniach wybitnego fizyka Alberta Einsteina,
- promowanie nauk fizycznych i matematycznych oraz nowości technologii komputerowej,
- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole
wśród uczestników konkursu.

§ 4. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy biorą udział w Konkursie w zespołach 2-osobowych (zwanych dalej Zespołem).
2. Każdy Zespół w dniu Konkursu musi przynieść ze sobą telefon komórkowy typu smartfon bądź tablet
z możliwością skorzystania ze strony internetowej Kahoot.

3. W przypadku niewystarczającego dostępu własnego uczestników do internetu Organizator umożliwi
dostęp do sieci Wi-Fi w budynku szkoły. O potrzebie skorzystania z dostępu do Wi-Fi Organizatora należy
poinformować podczas zgłoszenia do udziału w Konkursie.

§ 5. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 4 marca 2020 r. poprzez kwestionariusz internetowy
udostępniony przez Organizatora.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, liczbę zespołów, nazwy zespołów, nazwisko nauczyciela/
opiekuna, telefon kontaktowy/mail nauczyciela/ opiekuna, informację o potrzebie skorzystania z Wi-Fi
Organizatora.
3. Przy rejestracji Zespołu w dniu Konkursu w Punkcie Informacyjnym każdy uczestnik dostarcza podpisany
przez rodzica dokument (zał. 1) zawierający zgodę na:
- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla
przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997
(Dz.U. Nr 133 poz. 883);



- publikację przez organizatora wizerunku uczestnika w dokumentacji fotograficznej i filmowej Konkursu;

- opublikowanie przez organizatora na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych wizerunku
uczestnika oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.

§ 6. Zasady Konkursu

1. Konkurs odbędzie się 13 marca 2020 roku o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym OO. Bernardynów
im. o. A. Pankiewicza w Łodzi.
2. Uczestnicy pod opieką nauczycieli/opiekunów zgłaszają się w dniu konkursu do Punktu Informacyjnego
w godzinach 9.00-9.45 celem potwierdzenia obecności, wylosowania miejsca na sali konkursowej oraz
odbioru hasła do Wi-Fi, jeśli zgłoszono wcześniej potrzebę.
3. W trakcie trwania Konkursu Zespoły rozwiązują jednocześnie test jednokrotnego wyboru (30 pytań)
w systemie Kahoot z wykorzystaniem przyniesionych telefonów/tabletów (patrz §4. pkt. 2).

4. Liczba przyznanych punktów za pytanie zależy od poprawności i szybkości oddania odpowiedzi przez
Zespół (max 1000 pkt/pytanie).
5. Przed rozpoczęciem właściwego testu uczestnicy wezmą udział w teście próbnym niepunktowanym
celem zapoznania się z obsługą systemu Kahoot.
6. W trakcie trwania konkursu uczestnicy muszą pamiętać, by naradzać się w sposób nieprzeszkadzający
innym i uniemożliwiający usłyszenie dyskusji przez inne zespoły.
7. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play,
utrudniania gry innym graczom, wprowadzanie w błąd (sugerując błędną odpowiedź) w dowolnym
momencie Konkursu Organizatorzy mają prawo wykluczyć zespół z dalszego udziału w Konkursie. Decyzja
Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 7. Wyłanianie zwycięzców

1. Każdy Zespół, który ukończy Konkurs otrzyma Dyplomy uczestnictwa. Nagrody rzeczowe przyznane
zostaną uczestnikom, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13 marca 2020 r. ok. godz. 12.00.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej szkoły www.pankiewicz.edu.pl.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos
rozstrzygający należy do Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, przerwania Konkursu z ważnych
przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.

§9. Bibliografia
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4. http://www.wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazcy/45-e/803-einstein
5. http://www.macierz.org.pl/artykuly/nauka/albert_einstein_nauka_filozofia_i_kontrowersje.html
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ZAŁĄCZNIK NR 1:

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

„Wielki Test wiedzy o życiu i dokonaniach Alberta Einsteina”

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

Imię i nazwisko dziecka

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

Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko

Oświadczam, że*:
(* wszystkie są wymagane do udziału w konkursie)

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „Wielki Test wiedzy o życiu i dokonaniach Alberta Einsteina”

Zapoznałem/ am się i akceptuję Regulamin

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów
im. o. A. Pankiewicza w Łodzi zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany
w trakcie uczestnictwa w Konkursie dowolną techniką zapisu i wykorzystania zarejestrowanego materiału
do celów promocji działań Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów im. o. A. Pankiewicza w Łodzi ,
w każdej formie zgodnej z prawem.

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne
z tym, iż zdjęcia oraz filmy mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.pankiewicz.edu.pl, na
portalu społecznościowym Facebook (@pankiewicz.szkola), w materiałach promocyjnych, reklamowych i
marketingowych oraz w mediach: prasa, telewizja (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r. Dz. U z 2017 r. poz. 880, poz.
1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60).

…………………………………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
Klauzula informacyjna:

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im. o. Anastazego Pankiewicza.
Z administratorem można się skontaktować listownie: ul. bł. o. A. Pankiewicza 15 91-738 Łódź lub e-mailem:
szkola.bernardyni@wp.pl

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: s. Franciszka Kaproń, z którą można się skontaktować e-mailem:
szkola.bernardyni@wp.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres do 3 miesięcy od momentu rozstrzygnięcia konkursu.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na
podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
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