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Regulamin 
międzyszkolnego konkursu fizyczno-biologicznego 

 
dla uczniów klas IV-VIII SP 

 
 
 
Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, 
 kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 
 rozwijanie umiejętności posługiwania się techniką multimedialną, 

Cele szczegółowe: 
 zrozumienie przydatności wiedzy fizycznej i biologicznej w różnych dziedzinach 

życia, 
 korzystanie z urządzeń multimedialnych, 
 umiejętność pracy indywidualnej. 

 
Forma konkursu: 
Ocenie konkursowej podlega opracowana przez ucznia prezentacja multimedialna. 
 
Warunki uczestnictwa: 

 uczeń przygotowuje pracę multimedialną pod kierunkiem nauczyciela fizyki lub/i 
biologii, 

 tematyka pracy konkursowej:  “Zjawiska fizyczne a ciało człowieka”, 
 prezentacja powinna składać się z maksymalnie 20 slajdów, 
 ostatni slajd powinien zawierać: imię i nazwisko autora prezentacji (ucznia), imiona i 

nazwiska nauczycieli - opiekunów, nazwę i adres szkoły, adres e-mail szkoły oraz 
bibliografię. 

 
Zasady konkursu: 
Termin przesłania pracy - do dnia 8 listopada 2021roku. 
Pracę konkursową na płycie CD wraz z uzupełnionym załącznikiem konkursu należy przesłać 
w kopercie z dopiskiem: Konkurs multimedialny na adres: 
I Społeczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka 
ulica Robotnicza 4 
44- 100 Gliwice 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
Komisja konkursowa złożona z nauczycieli fizyki, biologii i informatyki wyłoni trzy 
najlepsze pod względem merytorycznym i technicznym prace przyznając miejsca I-III. 
Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się w I Społecznej Szkole Podstawowej w 
Gliwicach w formie pokazu najlepszych prac uczniów. 
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Postanowienia końcowe: 
Zgłaszając swój udział w konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się 
postanowieniom niniejszego regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść. 
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac lub ich 
fragmentów w ramach organizacji i promocji konkursu. 
Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom. 
Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły drogą elektroniczną. 
 
 
Koordynator konkursu:  
mgr inż Gabriela Szmidtke 
mgr Cecylia Rojek 
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Załącznik nr 1 
do międzyszkolnego konkursu fizyczno-biologicznego 

                                                                                                            
 
 

..................................................., dnia......................... 
 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osoby oraz wizerunku opiekuna prawnego 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/a .................................................................. będący/a opiekunem prawnym 
........................................................................................ wyrażam zgodę na przetwarzanie jego 
danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, klasę, adres szkoły, a także wizerunek przez 
I Społeczną Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Gliwicach napotrzeby organizacji konkursu. 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że Administratorem Danych Osobowych jest 
Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4  
w Gliwicach. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, c i f 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia laureatów  
w tym przyznania nagród, a także opublikowania ich na stronie internetowej szkoły.  
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom I Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Gliwicach. 
Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu 
uczestnictwa w organizowanym konkursie. 
 
 
 
 

......................................................................... 
(podpis opiekuna prawnego) 
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