
Regulamin konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „PRZEDSIĘBIORCZY 

UCZEŃ” zwanym dalej Konkursem. 

2. Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: 

1) Organizator - Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 

Podlaskim ul. Sikorskiego 15 i Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, 

2) Komisja Konkursu – komisja oceniająca prace uczestników i przyznająca poszczególne 

miejsca, 

3) Uczestnik – uczeń/uczennica szkoły podstawowej z terenu powiatu radzyńskiego oraz 

okolicznych powiatów, który weźmie udział w Konkursie, 

4) Szkolny Opiekun – osoba będąca pracownikiem szkoły sprawująca opiekę nad 

Uczestnikiem, 

5) Laureat – uczestnik II etapu Konkursu, który decyzją Komisji Konkursu zajmie I, II lub 

III miejsce. 

6) Osoby wyróżnione – uczestnik II etapu Konkursu, które decyzją Komisji Konkursu 

zajmie miejsce od IV do X. 

7) Partner Finansowy Konkursu – instytucja, która wspiera finansowo organizację 

konkursu Narodowy Bank Polski. 

3. Konkurs  skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu 

radzyńskiego oraz okolicznych powiatów. 

4. W tegorocznej edycji Konkursu pozyskaliśmy środki w ramach konkursu grantowego NBP na 

realizację wydarzenia edukacyjnego Polski ZŁOTY ma sto lat. Tematyka Konkursu będzie 

dotyczyła historii pieniądza oraz jak zmieniała się polska waluta od odzyskania niepodległości 

do dzisiaj. Uczniowie zapoznają się z pojęciami inflacji i deflacji oraz jak stabilna pozycja 

złotego wpływa na nasz kraj. Uczniowie poznają także funkcje NBP. 

5. Literatura obejmuje podręczniki szkolne: 

- „Dziś i jutro”  Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, I. Janicka, A. 

Kucia, T. Maćkowski, Nowa Era, 

- „Wiedza o społeczeństwie” Podręcznik, P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba, WSiP, 

oraz  

Portal Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl 

§ 2. Warunki i zasady udziału w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej z terenu 

powiatu radzyńskiego oraz powiatów okolicznych. 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu. 

3. Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania terminów poszczególnych etapów. 

4. Zgłoszenia do konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” należy dokonać do 28 stycznia 2020 r. 

5. Konkurs będzie składał się z  dwóch etapów: 

- Etap szkolny – test wiedzy – pierwsza połowa lutego 2020 r. 

- Finał – test wiedzy - 12 marca 2020 r. 



§ 3. Przebieg Konkursu 

1. Przebieg Etapu szkolnego 

1. Eliminacje szkolne odbywają się w pierwszej połowie lutego w dogodnym dla szkoły terminie. 

2. Arkusze konkursowe zostaną przesłane do szkoły w liczbie zgodnej z kartą zgłoszenia. 

3. Uczestnicy rozwiązują  test złożony z 30 pytań z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy 

o gospodarce. Czas pracy z testem – 30 minut. 

4. Test jest rozwiązywany przez Uczestnika konkursu na wybranej przez Opiekuna lekcji 

z zachowaniem zasad samodzielnej pracy. 

5. Arkusze odpowiedzi prosimy przesłać do 14 lutego 2020 r. 

6. W finale weźmie udział około 50 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów. 

7. Imienną listę zakwalifikowanych uczniów prześlemy do Państwa szkoły do 17 lutego 2020 r. 

2. Przebieg Finału 

1. Finał Konkursu odbędzie się 12 marca 2020 r. w godzinach 10.00-13.00. 

2. Uczestnicy finału wraz z opiekunem zgłaszają się w wyznaczonym terminie z legitymacją 

szkolną lub innym dowodem tożsamości. 

3. Uczestnicy rozwiązują  test złożony z 45 pytań z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy 

o gospodarce. 

4. Test zawiera pytania zarówno zamknięte jak i otwarte. 

5. Uczestnicy pracują w warunkach kontrolowanej samodzielności. 

6. Uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych ani liczących.  

7. Czas pracy z testem 45 minut. 

8. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników decydować będzie liczba 

punktów zdobytych z pytań otwartych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskana 

w etapie szkolnym. 

9. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi w dniu Finału konkursu 

12 marca 2020 r. 

§ 4. Nagrody otrzyma 3 laureatów z największą liczbą punktów. Upominki otrzyma 7 osób 

wyróżnionych, które zajmą miejsca od IV do X. 

§ 5. Dane osobowe 

Na podstawie 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:  
1. Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II (adres: 

Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski, numer telefonu: 83 352 73 32), 
reprezentowany przez Dyrektora.   

2. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II powołany został inspektor ochrony 
danych (dane kontaktowe: adres e-mail: maciej.celinski@zspradzyn.pl, numer telefonu: 572-
100-945).  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ”, 
dnia 12.03.2020 r.  



4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 
archiwalnych.   

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   
6. Dane osobowe uczestników mogą być opublikowane na stronie internetowej szkoły 

www.zspradzyn.pl, www.facebook.com/radzynZSP/, mediach lokalnych takich jak: iledzisiaj.pl, 
radzyninfo.pl. 

7. W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tzn. 
Facebook, administrator informuje, że spółki przystąpiły do programu Tarcza Prywatności UE-USA 
i uzyskały niezbędny certyfikat.  

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych.  

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że działają w sprzeczności z zasadami fair play 

zostaną zdyskwalifikowani. 

4. Uczestnicy  Konkursu  (ich  przedstawiciele  ustawowi) oraz nauczyciele prowadzący wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 -RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 

119)–załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2. 

5. Informacji dotyczących Konkursu udziela Edyta Fijałek. 

6. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/radzynZSP/


Załącznik nr 1  

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 

I WIZERUNKU 

złożone w dniu ………………………… w …………………………………..…………………………………………………. 

przez:………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/opiekun prawny dziecka……………………………….............. 

uczącego się w klasie ......................... w   szkole …………………..………………………………………………. 
……………….................................................................................................................................... 
niniejszym wyrażam zgodę na:  
przetwarzanie danych  osobowych w  postaci  imienia, nazwiska, wizerunku,  
uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego 
podczas uczestnictwa w Konkursie „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” organizowanym przez Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim, w celu i zakresie  niezbędnym do  
realizacji  działań  promocyjnych  związanych  z konkursem, w tym umieszczania mojego 
wizerunku na stronie internetowej szkoły (www.zspradzyn.pl), na profilach internetowych 
szkoły (www.facebook.com/radzynZSP/), w lokalnych mediach  (iledzisiaj.pl, radzyninfo.pl)   
........................................………………………….. 

(data i podpis przedstawiciel ustawowy ucznia/opiekun prawny ucznia)  

 

Załącznik 2. Zgoda dla nauczyciela (wizerunek i dane osobowe). 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, 

nazwiska i wizerunku)  w celu i w zakresie Konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” 

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim dn. 12 marca 

2020 r. Zgoda ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem 

umieszczenia Pani/Pana danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu 

„PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ”. Zgoda może być cofnięta  w każdym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

…………………………………………...  

(data, podpis)   

 

 


