REGULAMIN
X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie” jest
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku.
Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa
pomorskiego.
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
Klasy: IV-V, VI-VIII
Cele konkursu:
1. Rozbudzenie zainteresowania książką i zachęcanie do czytania.
2. Doskonalenie umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce.
3. Propagowanie znajomości baśni i legend regionu, w którym mieszkamy.
4. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania
i refleksyjnego przetwarzania tekstów.
5. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych
i kształtowania postaw.
6. Rozbudzenie zainteresowania tematyką regionalną.

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku
80-298 Gdańsk, ul Radarowa 26
Tel./ fax 58 349 56 69
e-mail-sekretariat@sp82.edu.gdansk.pl

Konkurs przebiega w trzech etapach:
I etap – szkolny
Etap szkolny ma na celu wyłonienie we wstępnych eliminacjach szkolnych z każdej
kategorii wiekowej po 5 uczniów, którzy będą reprezentować swoją placówkę
w etapie rejonowym konkursu. W etapie szkolnym uczniowie czytają dwie wybrane
przez organizatora legendy. Następnie piszą w dniu 17 grudnia 2021 przygotowany
przez organizatora test.
30 listopada 2021 r. na adres szkoły, pocztą tradycyjną, zostaną wysłane materiały
dla uczniów, tzn. teksty legend objętych konkursem oraz test dla I etapu konkursu
wraz z informacją, które dwie legendy należy przeczytać w etapie szkolnym.
Potwierdzenie udziału w I etapie, w postaci karty zgłoszeniowej szkoły należy
przesłać do dnia 25 listopada 2021 r. roku drogą elektroniczną lub faxem
na adres Organizatora z dopiskiem X Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Baśnie
i legendy kaszubskie”. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej
sp82.edu.gdansk.pl w zakładce konkursy oraz w załączniku do regulaminu.
II etap – powiatowy
Etap rejonowy konkursu przeprowadzają nauczyciele danej szkoły do dnia
10 lutego 2022 r. Etap rejonowy polega na sprawdzeniu wiedzy uczniów
ze wszystkich objętych konkursem legend, za pomocą testu udostępnionego przez
Organizatora nie później niż 3 lutego 2022r.
Trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły przechodzi do etapu wojewódzkiego.
W przypadku nieobecności któregoś z uczniów możliwe jest wytypowanie ucznia
z niższym wynikiem.

III etap – wojewódzki
Trzeci etap, czyli test finałowy, odbędzie się 8 marca 2022 r., przy czym godzina
rozpoczęcia pisania testu ustalona zostaje pomiędzy 10:00 a 11:00. Test finałowy
może odbywać się w wielu salach szkoły biorącej udział w Konkursie, pod warunkiem
jednoczesnego rozpoczęcia. Test finałowy zostanie udostępniony przez Organizatora
nie później niż 4 marca 2022 r. drogą elektroniczną.
Karty zgłoszenia uczestników wraz z punktacją otrzymaną przez ucznia po III etapie
(dostępne na stronie szkoły i jako załącznik do regulaminu) oraz klasą, do której
uczęszcza uczeń należy przesłać faxem lub drogą mailową do Organizatora
najpóźniej do 14 marca 2022 do godziny 14:00. Ogłoszenie wyników nastąpi
22 marca 2022 r.
Nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienie.
Uroczysta gala wręczenia nagród będzie miała miejsce 8 kwietnia 2022r. w Szkole
Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul. Radarowa 26.
Zakres treści:
Janusz Mamelski „Bursztynowy skarb”
 Sierakowickie krośnięta
 Mirachowski pies
 Uciekające kamienie
 Jak powstało Żukowo
Franciszek Fenikowski „Okręt w herbie”
 O rudym jastrzębiu i gdańskiej jaskółce
 Żeglarz i czarownica
Edmund Puzdrowski „Baśnie kaszubskie – bursztynowe drzewo”
 O siedmiu krukach i ich wiernej siostrze
 O leśniczym i jego cudownym piórze
Klechdy kaszubskie
 Boża stopka
 Pani z zamkowiszcza

 Zuzanna
 Szlak Krzyżaków
 Oksywska syrenka
 Diabeł i chłop
 Tajemniczy parobek
 Trzy córki
 Biała panna

Postanowienia końcowe:
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udział w pisemnym teście, który

odbędzie się dnia 17.12.2021r. (I etap), 10.02.2022 (II etap) i 08. 03. 2022 (III
etap) w placówkach, do których uczęszczają uczniowie.
 Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz organizatora.
 Uczestnicy na galę wręczenia nagród przyjeżdżają na koszt własny.
 UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu.
 Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania danego miejsca

lub przyznania miejsc ex aequo.
 Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne
 Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich

danych osobowych i wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji
X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Baśnie i legendy kaszubskie” .
 W

razie pytań organizator prosi o kontakt telefoniczny z osobą
odpowiedzialną za organizację konkursu:
Mirosława Sienkiewicz mirasienkiewicz@wp.pl tel. 512865354

Załącznik1

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

DO X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY „BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
- etap szkolny

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon i e-mail szkoły
Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego
Pieczęć szkoły,
data i podpis dyrekcji

Załącznik 2

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY
DO X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY „BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
etap wojewódzki

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon i e-mail szkoły
Imiona, nazwiska i klasa, do
której uczęszczają uczniowie
zakwalifikowani do III etapu
konkursu, wraz z otrzymaną
punktacją po
III etapie

1.
2

3.

Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego

Pieczęć szkoły,
data i podpis dyrekcji

…………………………………………………………………
Miejscowość, data

ZGODA NA UDZIAŁ W X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / mojego podopiecznego1:
.……………………………………………………………………………………………………............……
……………………………………………………….
(imię i nazwisko uczestnika, klasa)
w X WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY
„BAŚNIE I LEGENDY KASZUBSKIE”
Akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu zgodnie
z Rozporządzeniem
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.
……………………………………………….
czytelny podpis uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakimi sposobami, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego w Gdańsku, ul.Radarowa
26, 80-298 Gdańsk, Tel. 58 349 56 69
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iodo@cdiap.eu
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgłoszenie do Konkursu (w którym uczestnik podaje swoje dane
osobowe w postaci imienia, nazwiska i szkoły, do której uczęszcza). Przetwarzanie wskazanych powyżej danych
osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i ogłoszenia jego wyników oraz przekazania zwycięzcom
nagród w Konkursie.
Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawieart.6.ust.1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody, wyrażonej przez
świadome przekazanie nam tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia
udziału w Konkursie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w celu zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa.
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania,
prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). Ponadto, macie
Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania
żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości
przetwarzania przez nas tych danych.
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Niepotrzebne skreślić.

