
Regulamin 
Konkursu „ Młody Technik”

dla uczniów szkół podstawowych 
miasta Jaworzna i miast ościennych w roku szkolnym 2021/2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE :

 Konkurs jest organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
dnia 26 kwietnia 2022 r. w godz.13.15 – 15.30 w CKZiU ul. Promienna 65.

 W  konkursie  biorą  udział  uczniowie  szkół  podstawowych.  Warunkiem  uczestnictwa  
w konkursie jest przesłanie na adres mailowy krystyna.kilian@ckziu.jaworzno.pl skanu (zdjęcia)
wypełnionego  formularza  zgłoszeniowego  podpisanego  przez  dyrektora  szkoły  (załącznik  nr  1
niniejszego regulaminu) oraz dowiezienie w dniu konkursu pozostałych załączników.

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 21 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są tylko w
ww. terminie.

 Każda  zgłaszająca  się  trzyosobowa  drużyna  musi  zadeklarować  szkołę,  jaką  reprezentuje
 i wskazać osobę będącą jej opiekunem.

 W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia.
 Więcej niż jedna drużyna z danej szkoły zostanie dopuszczona do udziału w konkursie wyłącznie,

gdy będą dostępne miejsca po zakwalifikowaniu po jednej drużynie z każdej zgłaszającej się szkoły.

2. PRZEBIEG KONKURSU:

 Uczestnicy rywalizują drużynowo w dwóch rundach teoretycznej i praktycznej. 
 W  rundzie teoretycznej zadane zostanie 20 pytań:

✔ Osiemnaście z nich będzie pytaniami zamkniętymi z trzema wariantami odpowiedzi.   Za
każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzyma 2 punkty.

✔ Dwa  ostatnie  pytania  zadane  zostaną  w  formie  zagadki.  Za  udzielenie  prawidłowej
odpowiedzi   zagadki  drużyna  otrzyma 2  punkty,  a  za  uzasadnienie  odpowiedzi  kolejne  3
punkty,  maksymalnie za  udzielenie odpowiedzi  na zagadkę wraz z  uzasadnieniem drużyna
może otrzymać 5 punktów.

 Czas na rozwiązanie rundy teoretycznej to 30 min. 
 W rundzie tej drużyna może zdobyć 46 punktów. 
 Po  rundzie  teoretycznej  przeprowadzone  zostaną  minimum  trzy  konkurencje  praktyczne,

w których uczestnicy będą musieli  wykazać się  pomysłowością,  zdolnościami  manualnymi oraz
intuicją techniczną. 

 W każdej konkurencji za miejsca 1-10 będą przyznane punkty: 1 m-ce 5 pkt, 2 m-ce 4 pkt, 3 m-ce 3
pkt, 4-6 m-ce 2 pkt, 7-10 m-ce 1 pkt.

 Po dwóch rundach ogłoszone zostaną wyniki uzyskane przez poszczególne drużyny.
 W przypadku remisu między drużynami o tej samej liczbie punktów rozegrana zostanie dogrywka

zgodnie z zasadą „kto pierwszy...”.
 Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Jury konkursu w pięcioosobowym składzie.
 Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się około 45 min po zakończeniu konkursu. W tym czasie

uczestnicy konkursu będą mieli okazję wziąć udział w pokazach i zwiedzaniu Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

3.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 

 Administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji Konkursu jest Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Promiennej 65.

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 
po adresem daneosobowe@ckziu.jaworzno.pl

 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w związku organizacją oraz promocją i 
rozpowszechnianiem/propagowaniem idei Konkursu.
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 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane
będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach

 Zgromadzone dane osobowe udostępniane będą wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 Dane osobowe nie będą poddawane automatycznemu profilowaniu przez Administratora.
 Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 Podanie  danych osobowych (imię  i  nazwisko,  klasa,  szkoła)  jest  dobrowolne,  nie  mniej  jednak

niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu.



Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy drużyny do udziału w  Konkursie
„Młody Technik” - kwiecień 2022r.

Nazwa szkoły

Dane kontaktowe
szkoły

Adres korespondencyjny:

Telefon:

E-mail:

Symbol  drużyny 

Opiekun drużyny

Zawodnicy 
(imię, nazwisko, klasa)

1.

2.

3.

Dane kontaktowe do

opiekuna drużyny:

Telefon:

E-mail:

Uwagi: 
 Dopuszczalne są późniejsze zmiany w składzie drużyny. 
 Formularz prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI lub na komputerze i  wysłać na

adres   krystyna.kilian@ckziu.jaworzno.pl
 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz zgodą na

publikowanie  wizerunku  uczestników  w  mediach  w  celach  promocyjnych  konkursu
(Załączniki nr 1 i 2).

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że zgadzam się na udział drużyny reprezentującej szkołę w konkursie pt. „Młody
Technik”.

………………………………
(data, podpis i pieczęć dyrektora)

mailto:jaroslaw.koczur@ckziu.jaworzno.pl


Załącznik nr 2
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  (Dz.Uz 2017r., poz 880ze zm.) oraz art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  (Dz.  Urz.  UE L 119 z  04.05.2016) wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej  i elektronicznej wraz z danymi
identyfikującymi 

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65 w celach
informacyjnych  oraz  promocyjnych  związanych  z  organizacją  i  rozpowszechnieniem Konkursu
przez  Administratora.  Zgoda  na  rozpowszechnianie  wizerunku  obejmuje  w  szczególności  takie
formy jego publikacji jak:

 udostępnianie na stronie internetowej Administratora – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰⃰⃰⃰

 udostępnianie na stronie Facebook Administratora – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰⃰⃰⃰

 zamieszczanie  w  materiałach  prasowych,  promocyjnych,  informacyjnych,  audiowizualnych,
broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń – wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody ⃰⃰⃰⃰

Zostałem/am poinformowany/a, że:
 wyrażenie zgody jest dobrowolne i nieodpłatne,
 przysługuje mi prawo wycofania zgody, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 dane  osobowe  udostępniane  będą  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  na  podstawie

przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach na podstawie udzielonej zgody
 techniczne  aspekty  działania  Internetu  nie  zapewniają  100%  możliwości całkowitego

usunięcia raz umieszczonych danych, które mogą zostać zarchiwizowane przez serwisy takie
jak google.com czy web.archive.org,

 dane  i  wizerunek  będą  wykorzystywane  tylko  i  wyłącznie  w  celu  informacyjnym  oraz
promocji Konkursu przeprowadzonego przez Administratora, jednak Administrator nie może
kontrolować działań stron trzecich, które wejdą w posiadanie danych/wizerunku poprzez ww.
opublikowane materiały,

 przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych),

 kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : daneosobowe@ckziu,jaworzno.pl

⃰⃰⃰⃰⃰  - niepotrzebne skreślić

………………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………
(czytelny podpis rodzica)
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Załącznik nr 3

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…..................................................................................................................
imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

w Konkursie „Młody Technik” 
organizowanym przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie z siedzibą 
przy ulicy Promiennej 65

…..................................................... .....................................................
(miejscowość, data) czytelny podpis rodzica

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie  art.6  ust.1  lit.  a   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) 

wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  zawartych  w  formularzu
zgłoszeniowym (imię, nazwisko, klasa, szkoła)
…...........................................................................................................................................................

imię i nazwisko Uczestnika, klasa, szkoła

w związku z udziałem w Konkursie „Młody Technik”

organizowanym przez  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Jaworznie
przy ulicy Promiennej 65.
Jednocześnie oświadczam, że:

 zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu,
 zostałam/łem  poinformowana/y,  że  zgoda  może  być  wycofana  w  każdym  czasie,  a

wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem

…..................................................... .....................................................
(miejscowość, data) czytelny podpis rodzica


