
Szanowni Państwo, 

 

Zapraszamy serdecznie uczniów z Państwa szkoły do wzięcia udziału w 
 

Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „AROUND THE USA” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 w Częstochowie 

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VIII  Szkoły Podstawowej 
oraz klas III Gimnazjum  

 

 

Regulamin Konkursu oraz klauzulę informacyjną znajdą Państwo w 
załącznikach poniżej. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Z pozdrowieniami 

 

mgr Barbara Janicka, mgr Marta Konopa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powiatowy Konkurs AROUND THE USA 

Regulamin 

 

Organizator: 

Organizatorami konkursu  AROUND THE USA są nauczyciele języka angielskiego w 

Szkole Podstawowej nr 13 im Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie.  

Cele konkursu: 

 Podnoszenie poziomu wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 

 Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim 

 Rozwijanie kreatywności 

 Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania 

informacji 

 Wzbogacenie form pracy z uczniem zdolnym 

Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII Szkół Podstawowych oraz III 

Gimnazjum. 

2. Uczestnik konkursu wykonuje folder turystyczny promujący tygodniowy pobyt 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

3. Folder ma formę książeczki o formacie nie przekraczającym A4 i zawiera nie 

więcej niż 7 stron. 

4. Teksty umieszczone w folderze muszą być w języku angielskim.  

5. Folder musi być opisany na ostatniej stronie i zawierać:  

 dane autora: imię i nazwisko;   

 dane szkoły: nazwę, adres, telefon, adres email; 

 imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

6. Prace należy doręczyć osobiście lub przesłać na adres szkoły: 

Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Wręczycka111/115, 42-200 Częstochowa  

do dnia 17 maja 2019 r. Prace nie będą zwracane. 

7. Wraz z pracą konkursową każdy uczestnik obowiązkowo dostarcza 
wypełnione przez rodziców Oświadczenie (zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych). 

8. Prace ocenia komisja konkursowa, której decyzje są ostateczne. 
9. Oceniane będą: treść i poprawność językowa, szata graficzna, oryginalność. 

10. O wynikach konkursu organizatorzy powiadomią drogą mailową lub 

telefoniczną do 25 maja 2019 r. 

11. Przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz podziękowania dla 

nauczycieli opiekunów. 

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacja regulaminu. 



 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych      

 ………………………………………………………………………………………………....                     

(imię i nazwisko ucznia) 

 

w celu  organizacji i udziału ucznia w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego 

„ AROUND THE USA” 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 w Częstochowie  przez nauczycieli 

mgr Barbarę Janicką oraz mgr Martę Konopę 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach   

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.                                                 

                                                                      ……………………………………………………… 

                        (Data i czytelny podpis  rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 i ustawy z  

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 poz. 1000 informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych  Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie.   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail 

ioded@sod.edu.pl lub numerem telefonu 34 362 51 05 wew 107. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału 

ucznia w konkursie  zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z  przepisów prawa 

oświatowego wraz zgodnie  z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych, 

wnoszenia sprzeciwu. 

7. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Panu/Pani/rodzicom lub 

opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie 

 


