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REGULAMIN I EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY 

dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych 

„ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO” 

 

Organizatorzy: 

Organizatorami, zwanymi dalej „Organizatorem” I Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Życie  

i działalność Kard. St. Wyszyńskiego” (dalej: „Konkurs”), są: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

działający przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, zwany  dalej  „Parafia”,   

przy  współudziale  Diecezjalnego  Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie oraz XLI Liceum 

Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie. Nauczyciel odpowiedzialny – s. Bożena 

Brandenburg. 

Cele konkursu: 

1. Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. St. Wyszyńskiego. 

2. Zainteresowanie Uczniów postacią Prymasa Tysiąclecia, 

3. Zainteresowanie  Uczniów  nauczaniem  Kard.  St.  Wyszyńskiego, szczególnie tym, odnoszącym się 

do narodu polskiego i jego kultury, 

4. Propagowanie pozytywnych wzorców osobowych i społecznych oraz wartości chrześcijańskich, 

5. Pogłębianie świadomości Uczniów na temat osobistej roli w kształtowaniu oblicza własnego narodu  

i rozwijanie patriotyzmu, 

6. Integracja Uczniów, 

7. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie. 

Adresaci konkursu: 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 3-ich klas gimnazjalnych, zwanych 

dalej „Uczniami”.  

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, może w nim wziąć udział każdy uczeń. Konkurs  składa  się  

z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły 

mailowo na adres: marymont.gramiejska@gmail.com lub przez przesłanie pocztą do Organizatora 

formularza zgłoszeniowego według załącznika Nr1 na adres Parafia Matki Bożej Królowej Polski;  

ul. Gdańska 6a; 01-691Warszawa; z dopiskiem KONKURS O PRYMASIE. Dodatkowo każdy uczeń 

powinien dostarczyć do nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu w szkole zgodę 

rodziców na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, według załącznika Nr2. 

Formalności należy dopełnić do dnia 22 marca 2019r. (liczy się data stempla pocztowego)  

Harmonogram: 

1. Etap szkolny odbędzie się 24 kwietnia 2019r. godz. 14.00 

a. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele dokonujący zgłoszenia szkoły, 

którzy w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują komisję konkursową.  

b. Pytania na etap szkolny oraz protokół konkursowy zostaną przesłane na adres kontaktowy 

podany w zgłoszeniu 23 kwietnia ok. godz. 10.00. Nauczyciel zobowiązany jest  

do wydrukowania potrzebnej ilości kart konkursowych oraz czuwania nad prawidłowym 

przebiegiem etapu szkolnego Konkursu. Uczestnik konkursu w ciągu 45 min. rozwiązuje test 

w formie 30 pytań – zamkniętych i otwartych.  

c. Nauczyciele do dnia 26 kwietnia 2019r. (data stempla pocztowego) przesyłają karty 

odpowiedzi uczniów wraz z protokołem oraz „Zgody rodziców” na adres Organizatora: 
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Parafia Matki Bożej Królowej Polski; ul. Gdańska 6a; 01-691Warszawa; z dopiskiem 

KONKURS O PRYMASIE. Do następnego etapu przechodzą Uczniowie, którzy otrzymali 

70% punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie 

opublikowana do dnia 13 maja 2019r. na stronie Parafii na Marymoncie: www.parafia-

marymont.pl. Prace uczniów będą do wglądu w siedzibie Organizatora.  

2. Etap wojewódzki odbędzie się 7 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w Warszawie. Uczniowie będą mieć 

za zadanie rozwiązać test składający się z 50 pytań otwartych i zamkniętych. Na rozwiązanie testu 

przeznaczony zostanie czas 60 min. Wyniki konkursu zostaną podane w tym samym dniu.  

Dla wszystkich: finalistów i laureatów (uczniowie z wynikiem ponad 70%) przewidziane są dyplomy, 

a dla 3 uczniów z najlepszymi wynikami dodatkowo nagrody rzeczowe. Uczestnicy przyjeżdżają  

na własny koszt. 

Zakres: 

Pytania na dwóch etapach Konkursowych będą tworzone na podstawie zamieszczonych poniżej publikacji: 

1. Ewa K. Czaczkowska „Kardynał Wyszyński. Biografia”, Warszawa 2013r. 

2. Andrzej F. Dziuba „Kardynał Stefan Wyszyński; Kraków 2010r. 

Załączniki: 

1. Załącznik Nr1 – formularz zgłoszenia szkoły do Konkursu 

2. Załącznik Nr2 – zgoda rodziców 

3. Załącznik Nr3 – klauzula informacyjna 

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udziela:  

s. Bożena Brandenburg tel. 797-492-675 lub  

p. Barbara Glembin 516-678-736 
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Załącznik Nr1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE SZKOŁY  

DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY 

„ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO” 

 

 

SZKOŁA  

ADRES SZKOŁY  

NAUCZYCIEL 

ODPOWIEDZIALNY 
 

TELEFON 

KONTAKTOWY 
 

ADRES E_MAIL  

LICZBA 

UCZESTNIKÓW 

KONKURSU 

 

INNE UWAGI  

 

 

 

 

 

………………………………………..   ………………………………………… 
       data i podpis nauczyciela odpowiedzialnego      pieczątka szkoły  
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Załącznik Nr2 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

Imię/imiona i nazwisko dziecka  ……………………..………………………………………. 

Klasa …….. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………… 

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

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

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w I edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy  

uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjalnych „ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ  

KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO”, organizowanym przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

działający przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie oraz XLI Liceum 

Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Warszawie, w roku szkolnym 2018/2019. 

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią 

klauzuli informacyjnej załączonej do Regulaminu. W związku z powyższym wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka przez  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  

przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, przy ul. Gdańskiej 6a, w Warszawie, zgodnie  

z 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.U. UE.L.2016.119, s. 1, dalej zwane „RODO”), w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu  „ Życie  

i działalność Kard. St. Wyszyńskiego”.  

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych, portalach społecznościowych Parafii 

Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie, Akcji Katolickiej oraz XLI Liceum 

Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Warszawie oraz w prasie, wizerunku uczestnika, danych 

osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę/mojego syna na poszczególnych etapach 

Konkursu.  

 

 

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

               (miejscowość, data)                                                      (czytelny podpis rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  
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Załącznik Nr3 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

(przetwarzanie danych osobowych – Konkurs 

 „ Życie i działalność Kard. St. Wyszyńskiego” ) 

 

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy 

Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, przy ul. Gdańskiej 6a, 01-691 Warszawa, e-mail 

marymont.gramiejska@gmail.com, 

2. Przetwarzanie Pani/Pana/dziecka danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu „ 

Życie i działalność Kard. St. Wyszyńskiego”  na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka, w tym zgody na przetwarzanie  wizerunku  - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest prawnie 

uzasadnionym interesem Administratora - podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Dane osobowe uczestnika/opiekuna tj. imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, wizerunek 

mogą być opublikowane na łamach stron internetowych Organizatorów konkursu tj. Parafii MB 

Królowej Polski w Warszawie, Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela, Akcji Katolickiej i ich 

portalach społecznościowych, w publikacjach prasowych a także będą przekazane podwykonawcom 

– drukarni w celu druku imiennych dyplomów. 

4. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

5. Administrator przechowuje Pani/Pana/dziecka dane osobowe przez okres organizacji  

i przeprowadzenia Konkursu i dokonania podsumowania jej wyników, bądź do momentu wycofania 

Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przez okres niezbędny  

do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przeprowadzeniem  

i rozliczeniem konkursu. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu  

do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, a także prawo  

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie, w jakim 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych; wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się  

z Organizatorem gry (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 powyżej). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan,  

że którekolwiek z praw zostało naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celu ,  

w jakim Pani/Pana  oraz dziecka dane osobowe zostały zebrane. 

9. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu.  

 

 
 

mailto:marymont.gramiejska@gmail.com

