
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KOMPETENCJI WAŻNYCH NA RYNKU PRACY 

 
 

Postanowienia ogólne: 
 
Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława 
Małachowskiego w Płocku. 
Koordynatorem realizacji projektu na terenie szkoły jest pani Hanna Drzewiecka-Krawczyk – 
szkolny doradca zawodowy. 
 

Cele konkursu: 
 

 zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką przedsiębiorczości  
i kompetencji zawodowych; 

 rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego; 
 podwyższenie poziomu wiedzy na temat mechanizmów rynku pracy; 
 rozwijanie wśród uczniów świadomości związanej z kompetencjami kluczowymi            

i kształceniem ustawicznym; 
 przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata i zmieniającego się rynku 

pracy. 
 

Uczestnicy konkursu: 
 
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, realizujących zajęcia              
z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego z terenu miasta Płocka                       
i ościennych gmin, zwanych dalej uczestnikami.  
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu i do jego 
przestrzegania.  
Uczestnicy nie otrzymują od organizatora zwrotu kosztów przejazdu na konkurs.  
 

Warunki uczestnictwa: 
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokładne i czytelne wypełnienie przez opiekuna 
ucznia: 
a) formularza zgłoszenia i przesłanie go faksem pod numer: 24 366-36-01 bądź e-mailem na 
adres: doradca.zawodowy@malachowianka.edu.pl w wyznaczonym przez organizatora 
terminie, to jest do dnia 27 marca (piątek) 2020 r.; 
b) skanu (w przypadku e-mail`a) lub formularza (w przypadku faxu) zgody na przetwarzanie 
danych i wizerunku ucznia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia  -            
w celach związanych z organizacją, promocją i przebiegiem konkursu i  przesłanie go faksem 
pod numer: 24 366-36-01 bądź e-mailem na adres: 
doradca.zawodowy@malachowianka.edu.pl w wyznaczonym przez organizatora terminie, to 
jest do dnia 27 marca (piątek) 2020 r.  
Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie w powyższej formie. O rejestracji decyduje data 
wpływu zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku ucznia.  



Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczniów.  
Uczestnik/uczestnicy ma/mają obowiązek stawić się na konkurs wraz ze swoim opiekunem    
z ramienia szkoły. 
W dniu Konkursu opiekun ucznia ma obowiązek dostarczyć organizatorowi podpisany przez 
rodziców/prawnych opiekunów ucznia oryginał zgody na przetwarzanie danych i wizerunku 
ucznia  (wyłącznie w celach konkursowych) pod rygorem niedopuszczenia ucznia do udziału               
w konkursie.  
 

Ramy czasowe i forma konkursu: 
 
Konkurs odbywa się w miesiącu kwietniu 2020 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego  
im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku.  
Konkurs przeprowadzany jest w ciągu jednego dnia i ma charakter testowy. 
Termin konkursu: 15 kwietnia 2020 r., (środa), godz. 12.00 
 
 

Zakres tematyczny: 
 
Przygotowany przez organizatora test wiedzowy obejmuje problematykę z zakresu: 

 uwarunkowań przedsiębiorczości i zachowań przedsiębiorczych; 
 elementów ekonomii i gospodarki rynkowej; 
 kompetencji społecznych, zawodowych i kluczowych; 
 zagadnień rynku pracy i etyki pracy. 

 
Zasady przeprowadzenia konkursu: 

 
Zadaniem uczestników konkursu jest pisemne wypełnienie testu wiedzowego 
przygotowanego przez organizatora konkursu. 
Test jest testem jednokrotnego wyboru. Test trwa 30 minut.  
Każdy uczestnik otrzymuje jeden egzemplarz testu do wypełnienia. 
Wypełniony i oddany organizatorowi w wyznaczonym czasie test ocenia, według 
opracowanych kryteriów, Komisja Konkursowa. 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje tego samego dnia, wyniki konkursu ogłasza uczestnikom 
przewodniczący jury. 
Podczas trwania konkursu zakazane jest posiadanie i używanie przez uczestników konkursu  
jakichkolwiek pomocy elektronicznych oraz kalkulatora.  
 

Zasady oceny konkursu oraz skład Komisji Konkursowej: 
 
Oceny wypełnionych i oddanych przez uczestników testów dokonuje trzyosobowa Komisja 
Konkursowa złożona z przedstawiciela organizatora konkursu oraz przedstawicieli 
zaproszonych instytucji zewnętrznych współpracujących ze szkołą. 
 
W skład Komisji Konkursowej wchodzi: 
- przedstawiciel zaproszonej instytucji współpracującej ze szkołą – doradca zawodowy; 
- przedstawiciel zaproszonej instytucji zewnętrznej – specjalista rynku pracy; 
- przedstawiciel organizatora konkursu. 



 
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 
Komisja wyłania spośród uczestników laureata – osobę, która zdobyła najwyższą ilość 
punktów oraz zdobywców II i III miejsca. 
W przypadku zdobycia przez kilku uczestników jednakowej liczby punktów  o wygranych        
w konkursie (I, II, III miejsce) decyduje pisemna dogrywka. 
Komisja Konkursowa zadaje na piśmie rozstrzygające pytanie konkursowe, na które 
uczestnicy odpowiadają w formie opisowej (pisemnie). Komisja ocenia odpowiedź w sposób 
jakościowy i uzasadnia swój wybór, a nagrody zostają wówczas przyznane zgodnie                     
z ustaleniami podjętymi w czasie obrad Komisji Konkursowej. Decyzja Komisji ma charakter 
wiążący i jest ostateczna.  
 

Zasady nagradzania: 
 
Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych zwycięzcy oraz zdobywcom II i III 
miejsca. Laureat otrzymuje główną nagrodę w postaci rzeczowej oraz dyplom uczestnictwa 
potwierdzający zwycięstwo konkursowe. Zdobywcy II i III lokaty otrzymują nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy uczestnictwa.  
Organizator honoruje wszystkich uczestników konkursu dyplomem uczestnictwa, a w miarę 
możliwości - nagrodami pocieszenia. 
 
 

Postanowienia końcowe: 
 

Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady konkursu. 
W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.  
 
Załączniki do regulaminu konkursu: 

1. karta zgłoszenia; 
2. zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku ucznia wraz z klauzulą informacyjną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia 
 
 

ZGŁASZAM CHĘĆ UCZESTNICTWA W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY Z ZAKRESU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ KOMPETENCJI WAŻNYCH        

NA RYNKU PRACY 

 

Miejsce konkursu: LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, aula szkoły (I piętro). 

Termin przeprowadzenia konkursu: 15 kwietnia 2020 r. (środa) 

Godzina: 12.00  

 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 
 

(proszę wpisać drukowanymi 
literami/czytelnie) 

DANE SZKOŁY/PIECZĄTKA SZKOŁY: 
 

 
 

1…………………………………………................. 
 
2…………………………………………................. 
 
3…………………………………………................. 
 
4…………………………………………................. 
 
 

Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów: 
(proszę wpisać drukowanymi literami/czytelnie) 

 
1 ....................……………………………………............. tel. kontaktowy: ....................................... 
 
 
2........................................................................ tel. kontaktowy: ....................................... 
 
 
3 ...................................................................... tel. kontaktowy: ........................................ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych i wizerunku Ucznia  (wraz z klauzulą 

informacyjną) 

 

KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, DORADZTWA ZAWODOWEGO  
ORAZ KOMPETENCJI WAŻNYCH NA RYNKU PRACY    

 

 

W miejsce kratek proszę wstawić znak „X”. 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………..................                                                    

(imię i nazwisko dziecka) w konkursie z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa 

zawodowego oraz kompetencji ważnych na rynku pracy organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku w dniu 15 kwietnia 2020 r. 

(środa).  

  Oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję regulamin konkursu.  

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska mojego 

dziecka w celu wzięcia udziału w konkursie. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że 

mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co jednakże będzie skutkowało niemożliwością 

przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub Jego oceniania i wynagradzania 

przez organizatora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, tj. imienia i nazwiska mojego 

dziecka w celu upublicznienia na witrynie internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. 

Marsz. St. Małachowskiego w Płocku wyników (rozstrzygnięcia) konkursu. (Dotyczy podania 

imienia i nazwiska laureata konkursu oraz zdobywców II i III miejsca w konkursie).  

  Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, zarejestrowanego 

podczas brania udziału w konkursie (w formie zdjęć) na stronie internetowej czy też 

oficjalnym portalu Facebook organizatora konkursu do celów promocyjnych. Zgoda ma 

charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, 

co jednakże będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału  

w konkursie lub Jego oceniania i wynagradzania przez organizatora. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Marsz.           
St. Małachowskiego w Płocku  (szkoła organizująca konkurs).  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl 
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie, zgodnie z udzieloną przez 

Państwa zgodą oraz regulaminem konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku 
dziecka dane osobowe przetwarzane są do celów promocyjnych, na podstawie zgody 
rodzica/opiekuna prawnego dziecka.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 
(zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego) w zw. z art. 81 ustawy z dnia 4 
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1231 ze zm.) – w zakresie wykorzystania wizerunku dziecka.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać  
w dowolnym momencie, co jednakże skutkować będzie niemożliwością wzięcia 
udziału przez Państwa dziecko w konkursie. Udzielenie zgody na rozpowszechnianie 
wizerunku Państwa dziecka ma charakter nieodpłatny i dobrowolny. Brak takiej zgody 
będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Państwa dziecka do celu 
wskazanego w punkcie 3.  

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie 
przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego 
na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe 
podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz 
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

7. Działanie fanpage’a organizatora konkursu jest zgodne z wymogami, które są zawarte 
w regulaminie administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej. Informacje 
zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są 
bezpośrednio administrowane przez administratora portalu lub/i aplikacji 
społecznościowej. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny 
odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji 
z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas 
udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami 
przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka 
konieczność. Państwa aktywność związana z korzystaniem z oficjalnego fanpage’a 
organizatora konkursu/szkoły/placówki nie jest archiwizowana poza zakresem i na 
zasadach przewidzianych przez administratora portalu lub/i aplikacji 
społecznościowych. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca 
wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać 
informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies 
tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych 
dostawców oraz przysługujących Państwu praw czy opcji ustawień ochrony 



prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie 
danych odpowiedniego dostawcy. 

8. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie rozpowszechniania 
wizerunku dziecka dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego 
można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Przy czym 
Państwa dane osobowe gromadzone przez administratora portalu lub/i aplikacji 
społecznościowej, tj. np. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji podlega 
retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiedniego dostawcy. Dane 
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych 
będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania jego 
interesu. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, z zastrzeżeniem działalności prowadzonej na zasadach przewidzianych  
w regulaminach administratora portalu lub/i aplikacji społecznościowej.  

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu 
danych w ramach aktywności portali lub/i aplikacji społecznościowych. Serwisy te 
mogą przekazywać Państwa dane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. Jednocześnie wypada podkreślić, iż Facebook posiada certyfikat 
EU – US Privacy Shield. 

11. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  
a) prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane 
dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak 
to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;  
b) prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy 
dane lub ich treść zostały błędnie zebrane; 
c) prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych 
obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane 
dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. 
Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie 
danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub 
ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania; 
e) prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma 
zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody 
lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany; 
f) prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą 
może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo 
to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes 
administratora). 



12. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są 
przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

Podpis rodziców/opiekunów prawnych ucznia: 

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

 

 


