
                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Literaturze Kaszub 

„BALBINA, REMUS, SUBISŁAW I DAMROKA  

– CZYTAM WIĘC ZNAM” 

dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sierakowice 

I. CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów dorobkiem literatury Kaszub,  
 pogłębianie wiedzy nt. literatury kaszubskiej, 
 propagowanie czytelnictwa oraz szacunku do książek, 
 uwrażliwianie na piękno kaszubskiego słowa ukrytego w prozie, 
 rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości. 

 

II.  ADRESACI KONKURSU: 

Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych gminy Sierakowice. 

III. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: 

I kategoria – uczniowi klas I-III 
II kategoria – uczniowie klas IV-VI 
III kategoria – uczniowie klas VII-VIII 
 
W każdej z powyższych kategorii można wytypować do konkursu nie więcej niż 2 
uczniów. 

IV. REKRUTACJA: 

1. W każdej szkole chętny/wyznaczony nauczyciel obejmuje funkcję szkolnego 
koordynatora konkursu (dalej: SKK).  

2. Promocja konkursu na terenie szkoły zależy od SKK. 
3. SKK rekrutuje spośród chętnych uczniów ze swojej szkoły z klas I-VIII maksymalnie 6 

uczestników (po 2 w każdej z kategorii). 
4. SKK zgłasza chęć uczestnictwa uczniów w konkursie do 14.10.2022r. w drodze 

rejestracji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 
internetowej: horyzont.sierakowice.pl. 

5. podając następujące informacje: 
a) Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail, 
b) Imię i nazwisko SKK, nr telefonu, 
c) Imiona, nazwiska oraz klasy uczniów. 

6. Rekrutacja jest otwarta od 3 października 2022 r. i trwa do 14 października 2022r. do 
godz. 20:00. 

7. SKK otrzyma na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym loginy i hasła 
zgłoszonych uczniów do konkursu. 

 
  



                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

V. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

18 listopad 2022 r. (piątek) godz. 10:30 – placówka macierzysta uczestników konkursu. 
 

VI.  ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wypełnieniu testu w wersji 
elektronicznej w aplikacji Teams, udostępnionej przez organizatora.  

2. Test dotyczy następujących zagadnień:  
a) Kategoria I-III znajomość tekstu “Subisław i Damroka”, Alojzego Nagla. 
b) Kategoria IV-VI znajomość treści książki “Balbina z 4c”, Danuty Stanulewicz. 
c) Kategoria VII-VIII znajomość treści książki “Żëcé i przigòdë Remusa” rozdział I, 

Aleksandra Majkowskiego. 
3. Test odbędzie się w placówkach macierzystych uczestników konkursu w dniu 18 

listopada 2022 roku o godz. 10:30 na sprzęcie, który udostępni SKK. 
4. Konta uczestników będą dostępne wcześniej i należy wypróbować dostęp do 16 

listopada 2022 r. W razie problemów technicznych należy się kontaktować z 
administratorem systemu do godz. 15.00, a w dniu konkursu także w trakcie jego 
trwania pod nr telefonu: 507-406-311. 

5. SKK jest odpowiedzialny za wyznaczenie i przygotowanie odpowiedniego miejsca – 
najlepiej w pracowni komputerowej, samodzielne rozwiązywanie testu przez 
uczniów. Uczniowie nie mogą korzystać w trakcie trwania konkursu z pomocy 
naukowych, w tym również z zasobów internetowych. 

6. Aby uruchomić test należy zalogować się otrzymanym kontem i hasłem w aplikacji 
Teams, a następnie odszukać zespół nazwany tytułem konkursu. 

7. Czas na rozwiązanie testu od momentu uruchomienia wynosi 60 minut. 
8. Test będzie udostępniony do godziny 12:00. Każdy zgłoszony uczeń może do niego 

przystąpić tylko raz.  
 

VII. WYŁONIENIE LAUREATÓW: 

1. Przewiduje się wyłonienie dziewięciu laureatów indywidualnych – I, II i III miejsce w 
każdej z kategorii. 

2. O miejscu w rankingu decydować będzie ilość poprawnych odpowiedzi wyrażona w 
procentach. 

3. W przypadku wystąpienia sytuacji takich samych wartości procentowych u 
uczestników– decydujące znaczenie będzie miał czas przeznaczony na rozwiązanie 
testu.  

4. Wyniki zostaną ogłoszone drogą elektroniczną najpóźniej do 20 listopada 2022r. 
5. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone na uroczystej gali 23 listopada 2022r w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.  
 

  



                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

VIII. NAGRODY: 

1. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla każdego z laureatów w postaci 
m.in. sprzętu elektronicznego. 

2. O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje organizator. 
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
4. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. 
5. Każdy SKK otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konkursie. 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. zmiany terminów podanych w 
regulaminie z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia informacji dot. uczestników w 
materiałach promocyjnych oraz w prasie, telewizji, Internecie i innych mediach w celu 
popularyzacji projektu. 

3. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 
organizator. 

4. Zgłaszając szkołę do konkursu SKK oświadcza, że zapoznał się i uczestników z 
niniejszym regulaminem oraz że akceptuje jego postanowienia. 

5. Zgłaszając szkołę do konkursu SKK oświadcza, iż zapoznał się i uczestników z treścią 
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz że wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, udostępniania informacji o wynikach konkursu. 

6. Regulamin zamieszczony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej 
organizatora horyzont.sierakowice.pl. 

7. Informacji o konkursie udziela organizator pod numerem 782-812-266 lub mailowo: 
anna.jereczek@sp2.sierakowice.pl. 
 

 

 

 

 

 
 
  



                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Tożsamość Administratora 
Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu „Balbina, Remus, Subisław i Damroka 
– czytam więc znam” jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 
2, z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Spacerowej 14. 
Dane kontaktowe Administratora 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: 
tpu@horyzont.sierakowice.pl. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, pisząc 
na adres: tpu@horyzont.sierakowice.pl. 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane będą przetwarzanie przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, 
w celu: 

1) przeprowadzenia konkursu „Kaszuby – moje miejsce, moje dziedzictwo” oraz promocji 
tych działań na stronie internetowej szkoły i lokalnych portalach informacyjnych, 

2) zamieszczenia wyników, imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej, facebook, 
materiałach informacyjnych, promujących Horyzont w sprawach dotyczących konkursu 
„Balbina, Remus, Subisław i Damroka – czytam więc znam”. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 
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, zwanego dalej 
„RODO”), którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy 
Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem. 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 
Prawa podmiotów danych  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia 
danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.  
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pani/Pana 
zgłoszenie nie weźmie udziału w konkursie, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przed rozstrzygnięciem konkursu Pani/Pana zgłoszenie nie zostanie ocenione 
przez Jury. 

 


