
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY 

O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II 

 
I.  Organizator:      

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 

   

II. Cele konkursu:  

•  Popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II. 

•  Rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży osobą Papieża - Polaka. 

•  Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II. 

• Upamiętnienie 101. rocznicy urodzin Jana Pawła II, patrona szkół wchodzących w skład  

Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. 

 

III. Zasady regulaminowe:  

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas VI - VIII z terenu miasta 

Częstochowy. 

2. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzech uczestników. 

3. Uczestnicy konkursu rozwiązują test on-line dotyczący życia, działalności i pontyfikatu św. 

Jana Pawła II.   

4. Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie z największą ilością punktów. W przypadku równej 

ilości punktów o kolejności miejsc zdecyduje najkrótszy czas rozwiązania testu. 

5. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

6. Przebieg konkursu nadzoruje komisja, w skład której wchodzą wyznaczeni przez organizatora 

konkursu przedstawiciele. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 

7. Informacje o konkursie, regulamin z kartami zgłoszeniowymi i załącznikami do konkursu będą 

dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych:  zst.czest.pl w zakładce: Projekty. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych             i 

upublicznienie wizerunku. Dane osobowe uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie na 

potrzeby organizacji konkursu. Administratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych.  

9. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie  

(zał. nr 2) może być przesłana na adres e-mail szkoły wraz ze zgłoszeniem w formie skanu 

dokumentu lub jego zdjęcia. 

 

 

 

 



 

IV. Terminy:  

● Organizatorzy proszą szkoły o przesłanie kart zgłoszeniowych i wymaganych zgód  

do 15.05.2021 r. do godz. 12.00 na adres zst@edukacja.czestochowa.pl. W temacie maila 

zgłoszeniowego należy wpisać: Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. 

 

●  Test on-line odbędzie się 18.05.2021r. o godz. 10.00.  Na wskazany w zgłoszeniu do konkursu 

adres e-mail uczeń otrzyma link do testu. Czas na rozwiązanie testu wynosi 20 minut. 

 

● Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja2021r. na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Technicznych, wręczenie nagród i uroczyste podsumowanie odbędzie się w terminie i formie 

wskazanej przez organizatora.    

 

Osoby do kontaktu: 

Katarzyna Walasek  609 082 510 

Krzysztof Stępień  512 226 137 
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Zał. nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Imię i nazwisko uczestnika 

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

 

Adres  e - mail uczestnika 

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

 

Nazwa i numer telefonu szkoły 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia, telefon kontaktowy. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 2              Uczeń niepełnoletni 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w konkursie 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

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

(wpisać imię i nazwisko uczestnika) w celu organizacji i udziału w  Konkursie  wiedzy o św. 

Janie Pawle II organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie.   

3. Zapoznałam / łem się z treścią klauzuli informacyjnej.  

 

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

( Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna ) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( „RODO” ) informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, tel. 34 

3612904, e-mail: zst.@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:iodms@sod.edu.pl lub nr telefonu 34 362 51 05 

3. Dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. A RODO ) w celu organizacji  i 

udziału   w  Konkursie  wiedzy o  Janie Pawle II, zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z  Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie 

szkoły. 

5. Posiadają  Państwo prawo do  żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także do wycofania zgody w 

dowolnym momencie. 

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w 

konkursie. 
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