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I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego  

oraz 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja 

w Świętochłowicach ogłaszają 

III MIĘDZYSZKOLNY INTERDYSCYPLINARNY KONKURS „OMNIBUS 2023” 

dla uczniów klas VII i VIII świętochłowickich szkół 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

§ 1 ORGANIZATOR 

1. Organizatorami konkursu są:  

• I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego,                                           

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1. 

• II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja,                                             

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 5. 

2. Patronat honorowy nad konkursem objął Daniel Beger, Prezydent Miasta Świętochłowice.  

3. Patronat merytoryczny nad konkursem objął Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”                   

w Katowicach.   

 

§ 2 CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez rozbudzanie ich dociekliwości intelektualnej.  

2. Wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy ujętej w podstawie programowej.  

3. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.  

4. Rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin 

naukowych.  

5. Promowanie osiągnięć uczniów.  

6. Promocja szkół organizujących konkurs.   

 

 

§ 3 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Uczestnik konkursu musi być uczniem świętochłowickiej szkoły podstawowej, klasy VII lub VIII.  

2. Konkurs kierowany jest do uczniów wykazujących wszechstronne zainteresowania.  
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3. Zakres tematyczny konkursu obejmuje treści podstawy programowej dla szkół podstawowych                  

z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, historia, geografia, fizyka, chemia, biologia, 

informatyka, plastyka, technika a także edukacja regionalna oraz treści wykraczające poza te 

podstawy, określone jako wiedza ogólna.   

4. Lista przykładowych pytań, pomocna w przygotowaniu do konkursu, będzie zamieszczona na stronach 

internetowych szkół organizujących konkurs. 

5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

6. Konkurs ma charakter indywidualny.  

7. Konkurs składa się z trzech etapów. 

a) pierwszy etap szkolny odbędzie się 24 lutego 2023r. o godzinie 9.00 w macierzystej szkole 

każdego ucznia. Do drugiego etapu kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskają co najmniej 75% 

punktów możliwych do zdobycia, przy czym maksymalna ilość uczniów reprezentujących 

placówkę nie może być większa niż dwukrotna ilość oddziałów klas VII i VIII w danej szkole (np. 

ilość klas VII to 4, a VIII to 5 - ilość tych oddziałów w szkole wynosi 9, czyli do drugiego etapu 

ta szkoła może oddelegować maksymalnie 18 uczestników). 

Każda szkoła kwalifikuje do drugiego etapu co najmniej pięciu uczniów - w sytuacji, jeśli mniej 

niż pięciu uczniów osiągnie 75% punktów, kwalifikuje się uczniów z najlepszymi wynikami. 

Szkoła podstawowa (szkolny opiekun konkursu) przesyła organizatorowi wykaz osób 

zakwalifikowanych (dane: szkoła, klasa, nazwisko, imię) do dnia 1 marca 2023r. przez 

wiadomość pocztą elektroniczną na adres zso@interia.pl  

Szkolny opiekun konkursu przekazuje zakwalifikowanym do drugiego etapu uczniom do 

wypełnienia i podpisu przez rodzica (opiekuna prawnego) oświadczenia - zgody na przetwarzanie 

danych (załącznik do regulaminu). Wypełnione i podpisane oświadczenia uczestnicy przekazują 

szkolnemu opiekunowi konkursu, który zbiorczo przekazuje je organizatorowi (II LO) w dniu 

drugiego etapu konkursu.  

b) drugi etap odbędzie się 8 marca 2023r. o godz. 9.00 w II Liceum Ogólnokształcącym                            

z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja w Świętochłowicach. Do trzeciego etapu może 

zakwalifikować się uczeń, który uzyskał co najmniej 75% punków możliwych do zdobycia. 

c) trzeci etap (finał) odbędzie się 28 marca 2023r. o godz. 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym           

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego w Świętochłowicach.    

8. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzone w formie pisemnej.  

9. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań dla każdego etapu wynosi 90 minut.  

Na konkurs uczeń przynosi tylko długopis, inne pomoce czy przybory (kalkulator, linijka, ołówek)    

nie są dozwolone (zadania konkursowe nie wymagają ich użycia).  

mailto:zso@interia.pl
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10. W sali konkursowej mogą przebywać wyłącznie uczestnicy konkursu, członkowie komisji 

konkursowej i nadzorującej.  

11. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie. 

12. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.    

13. W konkursie przewidziane jest przyznanie nagród w formie bonów upominkowych, nagród 

rzeczowych i dyplomów. 

14. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 27 kwietnia 2023r. w Centrum Kultury Śląskiej            

w Świętochłowicach. 

15. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.  

16. Organizatorzy zapewniają, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO, ochronę przetwarzanych 

danych osobowych.   

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest jedynym dokumentem 

określającym zasady konkursowe.   

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest organizator.  

4. Organizatorzy uprawnieni są do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji konkursu.  
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Załącznik 1.   

    OŚWIADCZENIE    

                                                                        (prosimy o czytelne wypełnienie) 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (podopiecznego): 

…………………………………………………ucznia/uczennicy klasy…………… Szkoły Podstawowej nr………… 

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Zgoda ta może być wycofana w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

………………….…(data)………..…………………………………………………(podpis) 

Ponadto: 

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej listy laureatów zawierającej imię i nazwisko uczestnika.

       Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie materiałów audiowizualnych zawierających wizerunek uczestnika na: 

Stronie internetowej ZSO, I LO i portali miejskich Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

wraz z imieniem i nazwiskiem Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

Profilu społecznościowym (Facebook) Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

wraz z imieniem i nazwiskiem Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

Materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty itp.) Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

wraz z imieniem i nazwiskiem Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody 

Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego 

przed jej wycofaniem. 

……………………..…(data)……………………………………………………………(podpis) 

Informacja o przetwarzaniu danych uczestnika III Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „OMNIBUS 2023” 

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

1) Administratorem Państwa danych osobowych są I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kochanowskiego oraz II 

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach. 

2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora jest T. Brachaczek, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: 

iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06. 

3) Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celach organizacyjnych i promocyjnych. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych II LO w ZSO i  I LO w Świętochłowicach, a także 

stronach Urzędu Miasta. Przesyłane materiały audiowizualne wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika mogą zostać wykorzystane w celach 

promocyjnych.   

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a po tym czasie mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych. 

6) Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni przez Administratora pracownicy oraz członkowie Jury, którzy zobowiązani zostali do 

zachowania poufności oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak i podmioty przetwarzające na polecenie administratora 

(np. dostawcy narzędzi/usług informatycznych). 

7) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych; wycofania 

zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w 

konkursie.  

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
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