
II KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

I PONADPODSTAWOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO  

pt.: WIEM- UMIEM- DZIAŁAM „W.U.DZ” 

 

Postanowienia ogólne: 

Organizatorem II Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu wągrowieckiego jest I Liceum 

Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

Partnerami konkursu są: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Komenda Powiatowa 

PSP oraz Komenda Powiatowa Policji. 

Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, 

 propagowanie tematyki bezpieczeństwa w sieci i ruchu drogowym, 

 kultywowanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży,  

 wyrabianie u uczniów prawidłowych nawyków oraz zasad działania 

ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas 

wypadku lub innych zagrożeń. 

 

Regulamin: 

 

1. Organizatorem II Konkursu „W.U.DZ” I Liceum Ogólnokształcące im. 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu we współpracy z Komendą 

Powiatową PSP oraz Komendą Powiatową Policji. 

2. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych z terenu powiatu wągrowieckiego.   

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie jedną drużynę trzyosobową. 

4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie danych  

na adres e-mail: sekretariat@1lowagrowiec.eu najpóźniej do dnia 03.12.2020. 

5. Zgłoszenie powinno zawierać:  

a) imiona, nazwiska i klasy uczniów,  

b) nazwę i adres szkoły,  

c) imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy (wzór w załączniku) 

6. W tytule wiadomości proszę podać: Konkurs „ W.U.DZ”.   

7. Konkurs odbędzie się we wtorek 15.12. 2020 od godz. 10.30- 12.00 w wersji 

elektronicznej. 
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8. Konkurs obejmuje następujące zadania: 

a) test z wiedzy (w dwóch kategoriach wiekowych, zawierać będzie treści ujęte 

w podstawie programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa w danym 

typie szkoły i składać się  będzie z 30 zadań zamkniętych. Każdy członek drużyny 

rozwiązuje test indywidualnie, a uzyskane punkty są sumowane. Czas na 

rozwiązanie testu: 30 minut) 

b) szczegółowe określenie działań ratowniczych na podstawie opisu zdarzenia/ 

sytuacji (Drużyna ustala wspólnie treść opisu i przesyła organizatorowi jedną 

wersję.) 

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy, a laureaci- trzy 

drużyny w każdej kategorii wiekowej także nagrody rzeczowe.  

10. Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania dogrywki (w przypadku równej 

liczby punktów) w formie pytań ustnych w celu wyłonienia laureatów.  

11. Zadania ocenione będą przez jury, a wyniki konkursu ogłoszone w piątek 18.12. 

2020 na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. 

12. Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z jury. 

13. W sprawie wręczenia nagród organizator skontaktuje się z laureatami. 

 

Kontakt w sprawach dotyczących konkursu:   

 Monika Jankowska – tel. 503321937 

 Maciej Patelski – tel. 508117541 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie 

2. Klauzula informacyjna 

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

UCZESTNICTWO W II KONKURSIE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

pt.: WIEM- UMIEM- DZIAŁAM „W.U.DZ” 
 

Szkoła: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

informuje, iż w II Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych z powiatu wągrowieckiego pt.: WIEM-UMIEM-DZIAŁAM „W.U.DZ.” wezmą udział:  

 

Lp. Nazwisko Imię Klasa 

1.    

2.    

3.    

 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………….. 

Telefon kontaktowy: …………………………….. 

Niniejszy formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia 03.12.2020. 

 na adres:  sekretariat@1lowagrowiec.eu 

* Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uczestników w tym publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781) w celach związanych z realizacją Konkursu. 
 

* Uczestnik Konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku (personalia, zdjęcia) 

w tekstach informujących o jego przebiegu w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych i profilach 

w mediach społecznościowych Organizatora. 

 

 

Koordynatorzy konkursu: Monika Jankowska, Maciej Patelski 
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Klauzula obowiązku informacyjnego 

  

1. I Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul.  Klasztornej 

17a NIP:  7661434526, REGON: 000231490, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 

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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” 

informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.  

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem 

e- mail: biuro@iodopila.pl . 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone wyłącznie w celu organizacji 

konkursu WUDZ. 

4. Pozyskane dane osobowe uczniów i opiekunów nie będą przekazywane innym 

podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje 

brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, 

b) usunięcia danych osobowych, w przypadku niezgodności ich przetwarzania 

z punktem 5, 

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie    Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 
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Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem 

w konkursie WUDZ, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady b(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(DZ.Urz.UE.L.nr119). 

 

 ………………………………                  …………………………………………… 
      miejscowość i data     czytelny podpis ucznia – uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

       *czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

 

 

 

 

 W przypadku kiedy dziecko jest niepełnoletnie i wymagany jest podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego 

  


