
  REGULAMIN  XIII EDYCJI KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

 „PRZYRODNIK”   

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

2022/2023 

§ 1. Organizator 

1. Za organizację Konkursu Przyrodniczego dla uczniów szkół podstawowych w roku 

szkolnym 2022/2023 odpowiada V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie.  

2. Uczestnicy i ich opiekunowie mogą się kontaktować z organizatorami Konkursu 

wyłącznie za pośrednictwem maila: konkursy@lo5.szczecin.pl  

Skrzynka mailowa Konkursu będzie regularnie sprawdzana do dnia ogłoszenia 

wyników. 

 

§ 2. Termin i organizacja Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się 21 marca 2023 r. o godzinie 10:00  i trwać będzie 50 minut. 

2. W roku szkolnym 2022/2023 Konkurs odbywać się będzie online. Szkoły, które 

zgłoszą się do uczestnictwa w konkursie otrzymają na podany na zgłoszeniu 

adres mailowy link do testu, który będzie dostępny jedynie w trakcie trwania 

konkursu. 

3. Za samodzielność pracy uczestników odpowiada szkoła, która zgłasza ich do Konkursu. 

 

 

§ 3. Cele edukacyjne i wychowawcze Konkursu 

1. Zainteresowanie uczniów metodyką badań naukowych. Upowszechnienie wśród 

uczniów szkół podstawowych wiedzy i umiejętności związanych z naukowym 

rozwiązywaniem problemów biologicznych, chemicznych, fizycznych  

i geograficznych. 

2. Doskonalenie umiejętności pozwalających podejmować samodzielnie pracę 

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i nośników informacji. 

3. Zachęcenie uczniów do czytania prasy popularnonaukowej. 

4. Doskonalenie umiejętności rozumowania i argumentacji. 

5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami. 

 

§ 4. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs zorganizowany został dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych 

województwa zachodniopomorskiego. 

 

§ 5. Zgłaszanie uczniów do udziału w Konkursie 

1. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać elektronicznie za pośrednictwem 

formularza, do którego link dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu: www.lo5.szczecin.pl. do dnia 15 marca 2023 r. do godziny 16:30 

2. Po upływie powyższego terminu listy szkół zostają ostatecznie zamknięte, dalsze   

zgłoszenia   nie będą przyjmowane. 

3. Do Konkursu szkoła zgłasza maksymalnie trzech uczniów. 

4. Lista szkół zgłoszonych do udziału w Konkursie będzie dostępna na stronie 

internetowej V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka: www.lo5.szczecin.pl 
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5. Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do sprawdzenia, czy zgłoszona przez niego szkoła 

znajduje się w wykazie szkół zgłoszonych do udziału w Konkursie do 17 marca 2023 r.   

do godziny 16:30 Informacje o Konkursie oraz wyniki będą publikowane na stronie 

internetowej V Liceum Ogólnokształcącego ( www.lo5.szczecin.pl) 

6. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu związane z organizacją 

Konkursu reguluje klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Przyrodnik” 

2020/2021, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  

 

§ 6. Zakresy wiedzy i umiejętności  

1. Od uczestników Konkursu wymagana jest wiedza z zakresu treści zawartych  

w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z biologii, chemii, fizyki, 

geografii. 

 

§ 7.  Laureaci i finaliści 

1. Uczestnicy Konkursu mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty.  

2. Laureaci i finaliści wyłaniani będą spośród uczestników z najwyższymi wynikami. 

Maksymalnie będzie to trzech laureatów i trzech finalistów (w przypadku 

równorzędnych wyników liczba może się zwiększyć lub zmniejszyć). 

3. Laureaci otrzymają nagrody książkowe.  

 

§ 8. Ogłoszenie wyników  

Ostateczne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora 

Konkursu: www.lo5.szczecin.pl do dnia 14 kwietnia 2023 do godziny 16:30. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu „Przyrodnik” 2022/2023 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się 

listownie: ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin bądź e-mailowo: lo5@miasto.szczecin.pl. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie 

zgody udzielonej w formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji przez Administratora 

Konkursu „Przyrodnik” dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023, dalej 

jako: „Konkurs”. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, a także 

podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności dostawcy 

usług IT oraz firma Microsoft.  

4. W związku z użyciem przez Administratora programu Microsoft Forms w zakresie 

obowiązującego formularza zgłoszeniowego, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów 

Zjednoczonych oraz przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym 

innym kraju, w którym firma Microsoft lub Podmioty Podprzetwarzające firmy Microsoft 

prowadzą działalność. Wszystkie przypadki przekazywania danych poza Unię Europejską, 

Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię przez firmę Microsoft będą podlegać 

Standardowym Klauzulom Umownym zgodnym z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję 

Europejską, dostępnymi pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-

licensing/products w części Online Services Data Protection Addendum (DPA). 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu 

wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), macie Państwo prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej 

dokonanego przetwarzania.  

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 przez Państwa danych osobowych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, 

jednakże niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.  

10. We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się 

bezpośrednio z Administratorem, na adres wskazany w punkcie pierwszym (najlepiej z tematem 

wiadomości mailowej: „Przyrodnik 2022/2023 - ochrona danych osobowych”). 
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