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REGULAMIN  

 

X POWIATOWY ZDALNY KONKURS JĘZYKOWY  

POLKOWICKI POLIGLOTA 

  

Cele konkursu: 

1.Uatrakcyjnienie nauki języków obcych. 

2.Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu języków obcych. 
3.Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 

Organizator: 
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego                        

w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice, tel.76 746 15 70   e-mail: podm@polkowice.edu.pl  

osoba do kontaktu: doradca metodyczny – Wiesław Ksenycz, e-mail: w.ksenycz@polkowice.edu.pl  

 

Adresat: 
Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych z klas VII – VIII oraz 

szkół ponadpodstawowych, uczący się dwóch języków obcych: angielski-niemiecki, angielski – 

francuski, angielski-hiszpański, niemiecki – francuski, niemiecki-hiszpański. 
 

Czas trwania konkursu: 
Konkurs odbywa się bez eliminacji szkolnych. Z każdej szkoły podstawowej może wystartować 

maksymalnie 3 uczniów, natomiast ze szkół ponadpodstawowych maksymalnie 5 uczniów.  

Zgłoszenia uczestników przesyła szkolny koordynator konkursu w porozumieniu z nauczycielami 

uczącymi języków obcych w danej szkole za zgodą dyrektora szkoły. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 

zdalnie, na podstawie przesłanych przez koordynatorów nagrań video z przemówieniami uczniów 

wytypowanych przez poszczególne szkoły. 

 

Jury: 
              Renata Czapczyńska - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  

               – przewodnicząca komisji 

              Wiesław Ksenycz – doradca metodyczny - wiceprzewodniczący komisji 

               Nauczyciele języków obcych z poszczególnych szkół – członkowie jury 

 

Zasady uczestnictwa: Przedmiotem konkursu jest wygłoszenie własnej przemowy w języku 

angielskim, francuskim, niemieckim lub hiszpańskim na wybrany temat z katalogu tematów ujętych  

w regulaminie konkursu. Każdy uczeń wygłasza 2 przemowy (po 1 w każdym z wybranych przez 

siebie języków) różniące się tematem. Jedna przemowa nie może trwać dłużej niż 5 minut,  

a każde wystąpienie przekraczające ten czas będzie przez Jury dyskwalifikowane. Organizator 

dopuszcza wykorzystanie rekwizytów i pomocy audiowizualnych. 
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Zgłoszenie szkoły do  konkursu należy przesłać pocztą tradycyjną  bądź  mailem (scan) na adres  

Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach (podm@polkowice.edu.pl) do dnia 

05 czerwca 2020. Nagrania video oraz załącznik nr 2 należy przesłać mailem na adres 

podm@polkowice.pl  lub w.ksenycz@polkowice.edu.pl  do dnia 15 czerwca 2020. 
 
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe – klasy VII-VIII oraz szkoły 

ponadpodstawowe. 

Ocenie jury podlegają: treść, styl i struktura przemówienia, poprawność i bogactwo językowe, 

pierwsze wrażenie i kreatywność. Poniższy katalog tematów wytycza jedynie ramy przemówienia. 
 
Katalog – szkoła podstawowa: 

a) Ja i moja rodzina 

b) Moi przyjaciele 

c) Moje mieszkanie (mój dom) 

d) Mój pokój 

e) Mój dzień  

f) Mój plan lekcji 

g) Mój czas wolny 

h) Moje hobby 

i) Moje miasto (miejscowość, w której mieszkam) 

j) Moja ulubiona pora roku 

k) Moje ostatnie letnie wakacje 

l) Moje urodziny 

m) Mój ulubiony film 

n) Moja ulubiona dyscyplina sportu 

o) Moje plany na przyszłość 

 

Katalog – szkoła ponadpodstawowa:  

a) Czas wolny – ja, moja rodzina i moi przyjaciele 

b) Mój kraj 

c) Edukacja w życiu młodych ludzi 

d) Wymarzona praca 

e) Sport to zdrowie 

f) Niezapomniana podróż 

g) Chcę być EKO 

h) Dziwny jest ten świat 

i) Kino, teatr czy muzeum? 

j) Będę dobrym prezydentem 

 

Laureaci /nagrody:  
Jury wyłania 3 laureatów w każdej kategorii. Nagrody książkowe zostaną wręczone w trakcie 

uroczystej Gali Laureatów . 

 

Uwagi końcowe:  
1.Decyzje jury są ostateczne. 

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

 

Regulamin dostępny na stronie internetowej www.polkowice.edu.pl 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu X POWIATOWEGO ZDALNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO 

POLKOWICKI POLIGLOTA 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

 

 

Dane uczniów:  imię, nazwisko, klasa, 

wybrane tematy z katalogu 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko koordynatora*, 

Telefon, adres mailowy 

 

 

 

 

 

Adres e-mail szkoły 

 

 

 

 

 

Zgoda dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

*obowiązuje oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3) 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/
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                                                                                                                                      Załącznik nr 2 

do Regulaminu X POWIATOWEGO ZDALNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO POLKOWICKI 

POLIGLOTA 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział  

w organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i 

Doradztwa Metodycznego w Polkowicach konkursie pn.: 

X Powiatowy Zdalny Konkurs Językowy Polkowicki Poliglota 

(nazwa konkursu) 
 

 

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

 (imię i nazwisko dziecka/ ucznia lub pełnoletniego ucznia) 
 

.............................................................. .......................... ..................................  
(Klasa, nazwa szkoły)  
 

...........................................................................................................................  
(dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) 
 

……………………………………………………………………………………………. 

 (kontakt: telefon, e-mail, adres) 
 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych  na potrzeby organizacji konkursu. 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas 

gali rozdania nagród na stronie www.polkowice.edu.pl. 

 

[TAK]   [NIE]  Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy 

konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu,  oraz w innych formach 

utrwaleń.  

 

 

 

 

 

 

 

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

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.  
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)  
i Rozporządzeniem 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  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)       

 
informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, 

tel.: 76 746 15 70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  
i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) art. 6, ust. 1 lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 

tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 
4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zapisanych w regulaminie  

X Powiatowego Zdalnego Konkursu Językowego Polkowicki Poliglota 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą będą zgody uczestników realizowanego VIII 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Kategorie przetwarzanych danych obejmują podstawowe 

dane osobowe tj. imię i nazwisko dziecka/ucznia, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, klasa, nazwa szkoły, kontakt 

(telefon, e-mail, adres), imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt z nauczycielem (telefon, e-mail), a także szczególne 
kategorie danych osobowych w postaci wizerunku uczestników konkursu; 

6. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 

Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw  

i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie 
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

7. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora  

w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada:  

a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 
b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 

d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 

f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 

wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 

osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 
 

Administrator Danych Osobowych 
 
 
 
 ………………………………………..                  ……………………………………………………………………………….. 

    ( miejscowość , data)                                     (podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)  

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/
https://poczta.wp.pl/k/
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  Załącznik nr 3 

  

 ………………….……………..  

 (pieczątka szkoły) 
 

 ………………….……………..  

 (imię i nazwisko  nauczyciel/koordynator) 

 

 ………………….……………..  

 (telefon) 

 

………………….……………..  

 (adres e-mail) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzania danych osobowych 

 

 

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730),ustawą z dnia 

14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 

przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125) i Rozporządzeniem 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.(ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., str. 1). 

 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o warunkach dotyczących przetwarzania 

moich danych osobowych podanych przeze mnie dobrowolnie tj. nazwisko i imię, telefon, adres e-mail, przez 

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach 

oraz organ prowadzący (Starostwo Polkowickie). 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o tym, że moje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby 

realizacji konkursu X Powiatowego Zdalnego Konkursu Językowego Polkowicki Poliglota. 

 

Podpis nauczyciela/koordynatora, jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

 

 

   

 ………………………….. ………………………….. 
 (data i miejscowość) (podpis nuczyciela/koordynatora) 
 

   

 
 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/


 

 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,  

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl  
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

 

 
 

7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1) IODO 

 

 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA/KOORDYNATORA 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781), ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o 
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125)i 

Rozporządzeniem 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  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 

informuję, że: 
1. Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach z siedzibą przy ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, 
tel.: 76 746 15 70, e-mail: popppidm@polkowice.edu.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  

i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach możliwy jest pod numerem tel. nr. 723 638 988 lub adresem e-mail: 
inspektor@pcuwpolkowice.pl; 

3. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane na podstawie: 

a) art. 6, ust. 1 lit a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  
w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b) art. 6, ust. 1lit f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 

osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

4. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w celu realizacji X Powiatowego Zdalnego Konkursu Językowego 
Polkowicki Poliglota na podstawie zgłoszenia udziału w konkursie oraz złożonych oświadczeń zawierających dane osobowe (imię i 

nazwisko, telefon, adres email). 

5. Dane osobowe osób, których dotyczą mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT 
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom 

świadczącym na rzecz Administratora usługi usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania 

praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom 

uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe osób, których dotyczą nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Dane osobowe osób, których dane dotyczą będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora  
w formie papierowej i w systemach informatycznych na podstawie przepisów prawa przez okresy określone w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt zatwierdzonym przez archiwum państwowe; 

7. Osoba, której dane dotyczą posiada:  
a) art. 15 RODO, tj. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; 

b) art. 16 RODO, tj. prawo do sprostowania danych osobowych; 

c) art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) art. 18 RODO, tj. prawo do ograniczenia przetwarzania; 

e) art. 20 RODO, tj. prawo do przenoszenia danych; 

f) art. 21 RODO, tj. prawo do sprzeciwu; 
wobec przetwarzania, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw, 

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa; 

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza jej prawa lub wolności; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi 
osobie, której dane dotyczą korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw. 

 

Administrator Danych Osobowych 
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POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH 
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno-

Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570,  

adres mailowy: podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl  
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY  
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