
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Moda na zdrowie” 
 

 

 

I. CELE KONKURSU 

 

1. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji uczniów: 

- rozwijanie zdolności poznawczych; 

- rozwijanie umiejętności szukania, analizowania i weryfikowania informacji; 

- umiejętność zastosowania wiadomości z chemii w życiu codziennym; 

- kształtowanie postawy prozdrowotnej u uczniów. 

2. Kształtowanie u uczniów postawy do samodzielnego rozwijania i zdobywania 

wiedzy. 

3. Promocja zdrowego stylu życia. 
 

II. ORGANIZATOR KONKURSU  

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 

 

III. ORGANIZACJA I ZASADY KONKURSU 

         

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. 

3. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części: 

- rozwiązanie testu zawierającego pytania zamknięte, 

- zadania praktycznego, polegającego na rozpoznaniu owoców, warzyw, 

przypraw. Do zadania praktycznego przechodzi sześciu uczniów, którzy 

uzyskali największą ilość punktów z testu. 

4. W konkursie może brać udział określona ilość uczniów klas ósmych 

wytypowanych przyjęta zasadą: 

 

liczba klas ósmych w danej szkole x 2 = liczba uczestników konkursu 
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5. Test i zadanie praktyczne oceniane będą przez komisję konkursową, którą 

powołuje organizator. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele chemii, 

biologii, przedmiotów zawodowych gastronomicznych. 

6. W imieniu organizatora czynności merytoryczne wykonuje Nauczyciel 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku Pani 

Alina Tomczyk. 
 

IV. TERMINY: 

a. Zgłoszenia udziału w konkursie należy kierować na adres poczty elektronicznej:  

kancelaria@pckziu-puck.pl 

Proszę w zgłoszeniu podać nazwę, adres e-mail szkoły, imiona i nazwiska 

uczestników konkursu, 

b. Termin zgłoszenia udziału w konkursie – do 23 marca 2022 r. 

c. Konkurs odbędzie się 08 kwietnia 2022 r. 

d. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 08 kwietnia 2022 r. 

e. Pytania proszę kierować do Pani Aliny Tomczyk na adres poczty elektronicznej: 

alina.tomczyk@pckziu-puck.pl lub pod numerem telefonu: 609 246 373. 
 

 

UCZESTNICY KONKURSU ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA FORMULARZA 

ZGŁOSZENIOWEGO W DNIU KONKURSU – ZAŁĄCZNIK NR 2 Z WYPEŁNIONYMI 

DANYMI. BRAK  WYPEŁNIONEGO FORMULARZA UNIEMOŻLIWIA WZIĘCIE UDZIAŁU 

W KONKURSIE. 

 

V. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 

Administrator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 – zwane RODO) chroni dane osobowe. 

Administrator: 

 przetwarza dane osobowe, inne niż wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. e) RODO realizując zadania publiczne określone przepisami prawa, w tym na podstawie 

ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na ich podstawie; 

 spełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, w tym w szczególności informuje 

o odbiorcach, jakimi są organizatorzy niniejszego konkursu – wzór stanowi załącznik numer 

1 regulaminu; 

 nadaje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla komisji konkursu; 

 przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób 

archiwizowania informacji. 

 

Organizator przetwarzający dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO, w tym wizerunek, w celu 

upublicznienia tych danych osobowych przetwarza je na podstawie zgody uczestnika, a w przypadku 

mailto:kancelaria@pckziu-puck.pl
mailto:alina.tomczyk@pckziu-puck.pl
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uczestnika niepełnoletniego jego rodzica / opiekuna prawnego  – wzór stanowi załącznik numer 2 

regulaminu.  

 

Uczestnicy oraz nauczyciele mogą się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych przetwarzanych w ramach konkursu z inspektorem ochrony danych na adres e-mail:  

iod@pckziu-puck.pl   

 
VI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu. 

2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. 
 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

 

 

Z nadzieją na liczny udział : 

   

 

 

Pomysłodawca konkursu     Organizator konkursu 

         Alina Tomczyk     Dyrektor mgr. inż. Kazimierz Czernicki 
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Załącznik nr 1 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

w związku z realizacją konkursu 

                                                               „MODA NA ZDROWIE” 

 

1. Administratorem danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pckziu-puck.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie udziału w konkursie. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego 

na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, przepisów wydanych 

na ich podstawie. 

5. Odbiorcami danych osobowych będzie organizator konkursu – Powiatowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia zakończenia roku szkolnego, w którym 

zorganizowano konkurs. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, 

prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody 

oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie 

do administratora. 

 

 

mailto:iod@pckziu-puck.pl
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Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Wyrażam zgodę na udział: 

 

Nazwisko uczestnika  

 

Imię uczestnika  

 

  

Klasa  

 

Szkoła  

 

 

  

 

w konkursie „MODA NA ZDROWIE”, którego organizatorem jest Powiatowe Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia, nazwiska, klasy i szkoły 

na stronie www.pckziu-puck.pl  gdy uczestnik zostanie laureatem. 

 

 

.................................................   .......................................................... 

        (miejscowość, data)                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 

☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku/wizerunku małoletniego uczestnika zarejestrowanego podczas konkursu na potrzeby konkursu poprzez 

umieszczanie tych zdjęć na stronie internetowej organizatora oraz w celu promocyjnym. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, 

nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji. Zostałem/am 

poinformowana, że zgoda może być wycofana w każdym momencie. Mam prawo do żądania usunięcia danych. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dokonane przed jej cofnięciem. Ponadto 

oświadczam,  że  nieodpłatna  zgoda  na  utrwalenie  i  rozpowszechnianie  mojego wizerunku  obejmuje  także  

wykorzystanie,  utrwalanie,  zwielokrotnienie,  kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie 

wizerunku dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanych 

celach. 

 

       
..................................................................                          ................................................................... 

              (miejscowość, data)       (podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika) 

         


