
REGULAMIN KONKURSU ENGLISH CHAMPION 

dla uczniów klas IV-VIII  szkół podstawowych 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Goleniowie. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII. 

3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań językiem angielskim oraz wzbogacanie 

słownictwa i umiejętności komunikacyjnych uczniów. Konkurs obejmuje treści określone w 

podstawie programowej (poziom A1- B1) oraz podstawowe wiadomości z historii i kultury 

krajów angielskiego obszaru językowego. 

 

§ 2. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

1. Konkurs przeprowadza Organizator. 

2. Uczestnikami Konkursu we właściwych grupach wiekowych są uczniowie klas IV-VIII szkół 

podstawowych (po 1 osobie z każdego poziomu). 

3. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  

24 marca 2023r. do godziny 15.00. Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie dwóch 

prawidłowo uzupełnionych załączników (zgłoszenie uczestników oraz zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych (zbogdanska@sp4.goleniow.pl lub ikaminska@sp4.goleniow.pl  z 

dopiskiem „ENGLISH CHAMPION”). 

4. Termin przeprowadzenia Konkursu: 31 marca 2023r. godzina 9.00. 

5. Konkurs polega na wyłonieniu  zwycięzców (miejsca I-III) w każdej grupie wiekowej, którzy 

zdobędą najwyższą liczbę punktów w teście. 

6. Uczestnik Konkursu ma 45 minut na rozwiązanie testu (zadania zamknięte i otwarte). 

7. Test jest rozwiązywany indywidualnie przez każdego z uczestników  Konkursu. W trakcie 

rozwiązywania testu niedopuszczalnym jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych, 

urządzeń technicznych czy też pomocy osób trzecich. W razie naruszenia tej zasady – 

uczestnik Konkursu otrzymuje 0 pkt za całość testu. 

 

§ 3. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz jury Konkursu 

1. Testy oceniane są przez jury wg sporządzonego klucza odpowiedzi. 

2. Jury Konkursu składa się z wybranych przedstawicieli Organizatora Konkursu. 

3. Nad przeprowadzeniem Konkursu czuwają osoby wyznaczone przez Organizatora. 

 

§ 4. Wyniki Konkursu i nagrody 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2023r. 

2. Laureatom Konkursu za zajęcie trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody 

rzeczowe, a pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U.z 2012r. poz. 361 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wygrane  
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w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa 

wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760zł. 

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu  

w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych w nim zasad. 

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie wypełnionych dokumentów: 

- Listy uczniów zgłoszonych do Konkursu (załącznik nr 1) 

-Zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu (załącznik nr 2) 

 

§ 6. Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego  

w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36, 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iodo.szczecin@gmail.com, za pomocą telefonu: +48 579 

979 237 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę konkursem.  

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz 

podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 

prawnego.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich 

obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.  

6.  Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez 

Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych 

osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla 

których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału 

w konkursie.  

 


