REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
„SZARADY JĘZYKOWE. JAGIELLOŃCZYK (NIE)JEDNYM SŁOWEM”

Honorowy Patronat Starosty Łęczyńskiego

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.
II. CELE KONKURSU:
 popularyzacja informacji o ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (m.in. jego
patronie, historii czy ofercie kształcenia i zawodach w których kształci, realizowanych
przedsięwzięciach, itp.) w środowisku lokalnym;
 promocja szkoły wśród młodzieży szkół podstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego;
 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia młodzieży oraz prezentacja ich
możliwości twórczych;
 kształcenie umiejętności zbierania i selekcji informacji na określony temat;
 wzbogacanie zasobu leksykalnego młodzieży oraz doskonalenie ich umiejętności
informatycznych.
III. Zakres tematyczny konkursu:
Uczestnicy mają za zadanie wykazać się umiejętnością pozyskania z różnych źródeł
wiedzy o Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, w tym m.in. o:
 historii szkoły i jej patronie;
 bieżącej ofercie kształcenia i zawodach w których kształci Szkoła;
 bazie dydaktycznej Szkoły i realizowanych przez nią przedsięwzięciach;
 atutach Szkoły i jej sukcesach;
 innych aspektach funkcjonowania szkoły na różnych płaszczyznach.
Zdobyte informacje uczestnicy muszą przekształcić i skondensować nadając im formę słówhaseł i zapisując na planszy w sposób wymagany w niniejszym regulaminie.

IV. Organizacja konkursu
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu powiatu
łęczyńskiego.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Praca powinna spełniać następujące kryteria:
a. Praca konkursowa powinna zostać wykonana w programie Microsoft Office Word
i zawierać planszę/tabelę składającą się z kwadratowych pól ułożonych w 15 wierszach
i 15 kolumnach, rozdzielonych liniami (załącznik 2 – schemat pracy).
b. Na planszy mają znajdować się hasła-pojedyncze słowa zgodne z założoną tematyka
konkursu.
c. Słowo-hasło można wpisywać na planszy-tablicy poziomo (od lewej do prawej) lub
pionowo (z góry na dół). Nie wolno zapisywać słów-haseł ukośnie.
d. Obowiązkowym hasłem startowym jest słowo Jagiellończyk. Może być zapisane
w pionie lub poziomie w dowolnym miejscu na planszy.
e. Jeżeli pole styka się z innym polem w sąsiedztwie, musi z nim tworzyć pełne słowo
(zarówno w pionie jak i poziomie), podobnie jak w klasycznej krzyżówce.
f. Dozwolone jest korzystanie ze słów znajdujących się w słownikach języka polskiego
oraz ich poprawnych form gramatycznych.
g. Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana.
h. W nagłówku pracy należy podać nazwę konkursu, imię i nazwisko autora pracy
oraz nazwę szkoły;
i. Do planszy powinna zostać dołączona bibliografia (spis źródeł informacji o szkole
wykorzystanych przy tworzeniu pracy, łącznie ze źródłami elektronicznymi).
4. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane indywidualnie.
5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
6. Członkowie Jury Konkursowego, oceniając nadesłane prezentacje multimedialne, będą
brać pod uwagę:
 sposób zaprezentowania tematu (trafność przekazu);
 liczbę i różnorodność wykorzystanych haseł oraz ich trafny, ciekawy, twórczy
i oryginalny dobór;

 poprawność językową haseł;
 techniczną jakość pracy.
7. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikowania prac
konkursowych w celach promocyjnych np. na stronach internetowych itp.
9. Prace konkursowe wraz ze skanem uzupełnionej i podpisanej karty zgłoszenia
(załącznik 1.) należy przesyłać w terminie do 14 maja 2021 r. na adres mailowy:
zsleczna@gmail.com.
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną
o terminie oraz formie odbioru dyplomów i nagród.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu
konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz terminu konkursu,
a także jego odwołania, o czym odpowiednio wcześniej poinformują.
5. Szczegółowe pytania należy kierować do koordynatorów konkursu: pani Emilii Salak
(e-mail:

i

emilia.salak@kkjagielonczyk.pl)

pani

Małgorzaty

Szram

(e-mail:

malgorzata.szram@kkjagiellonczyk.pl ) - telefon kontaktowy: (81) 53 15 464.
6. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej
www.kkjagiellonczyk.pl
VI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
1.

Administratorem

danych

osobowych

jest

Zespół Szkół im. Króla Kazimierza

Jagiellończyka w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna.
2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@powiatleczynski.pl.

3.

Dane

osobowe,

wykorzystywane
i metody

w

w
i

tym

wizerunek

rozpowszechnianie

będą
za

nieodpłatnie

pośrednictwem

i

wielokrotnie

dowolnej

techniki

materiałach promocyjnych i fotograficznych w celu realizacji

Powiatowego Konkursu „Szarady językowe. Jagiellończyk (nie)jednym słowem”

(przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, przyznanie i odbiór nagród,
podanie do publicznej wiadomości listy uczestników i laureatów, promocja umieszczenie danych osobowych i wizerunku na stronie www, facebooku
i w lokalnej prasie) przez ZS im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.
4.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie

podlega

Pan/Pani

decyzjom,

które

się

opierają

wyłącznie

na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych.

9.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystywanie i rozpowszechnianie prac konkursowych za pośrednictwem
dowolnej techniki i metody przez organizatorów konkursu.

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

