
Regulamin Powiatowego Konkursu 
INFORMATYCZNO – PROGRAMISTYCZNEGO 

 
1. Organizatorami konkursu są nauczyciele informatyki  Zespołu Szkół Technicznych 

im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. 
 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III 
gimnazjów z terenu powiatu leżajskiego. 
 

3. Konkurs odbędzie się według poniższego harmonogramu: 
 zgłoszenie uczestnictwa szkół – przełom października  i listopada 2018 r., 
 przeprowadzenie I etapu: listopad – grudzień 2018 r., 
 przeprowadzenie II etapu: styczeń – luty 2019 r.,  
 ogłoszenie wyników. 

 
4. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych, 
 popularyzacja programowania i informatyki wśród uczniów na każdym etapie 

edukacyjnym, 
 wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu 

własnych zainteresowań informatycznych, 
 motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania 

nowych umiejętności, 
 wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz 

przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole średniej, 
 motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań  

i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  
z uczniem zdolnym. 

 
5. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

 etap I – szkolny: w gimnazjum i szkole podstawowej. 
Szkoły logują się na przygotowaną przez organizatorów konkursu platformę, 
uczestnicy rozwiązują test oraz przesyłają plik z rozwiązanym zadaniem 
praktycznym, 

 
 etap II – finałowy:  w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku 

 
6. Do etapu finałowego przechodzi 10 uczestników, którzy uzyskali najlepszy wynik. 

 
7. W przypadku uzyskania przez kilku uczestników takiej samej ilości punktów, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania tzw. dogrywki w formie 
zbliżonej do etapu I. 
 

8. Dla najlepszych uczestników w etapie finałowych przewidziane są nagrody rzeczowe. 
 



9. Finaliści otrzymają możliwość uczestniczenia w Kółku Informatycznym 
organizowanym przez nauczycieli i uczniów ZST w Leżajsku ( II półrocze roku 
szkolnego 2018/2019).  
 

10. Zgodnie z art. 13 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) –„RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor 
Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku - Halina Samko  
z siedzibą:  
ul. Mickiewicza 67, 37-300 Leżajsk, tel. 17/240 61 07;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: 
iod@bojsp.pl; 

3)  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu 
przeprowadzenia  
i realizacji konkursu; 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów udziału w konkursie oraz na publikację imienia  
i nazwiska, a także wizerunku–celem ogłoszenia wyników konkursu – zgodnie  
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;  

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wyżej określonych 
celów; 

6)  Uczestnikom konkursu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania;  

7) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do udziału  
w konkursie –bez podania danych osobowych nie jest możliwy udział  
w konkursie.  

 
11. Szczegółowe informacje można uzyskać u informatyków zatrudnionych w ZST  

w Leżajsku odpowiedzialnych za ten konkurs. 
 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji i możliwości naniesienia zmian  
w powyższym regulaminie. 


