REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA
W JANOWIE LUBELSKIM

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU
•

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VIII, szkoły podstawowej w powiecie janowskim.

•

Organizatorami konkursu są nauczyciele uczący języka angielskiego w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

•

Za poziom merytoryczny konkursu oraz jego przeprowadzenie odpowiadają nauczyciele
języka angielskiego wchodzący w skład Komisji Konkursowej.

•

W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą 2 nauczyciele języka angielskiego.

•

Cele konkursu to:

•

popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej,

•

podniesienie poziomu umiejętności językowych uczniów w zakresie języka angielskiego,

•

wzbogacenie wiedzy w zakresie kultury, geografii, literaturze, życiu codziennym w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych krajów anglojęzycznych,

•

wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo,

•

szerzenie idei zdrowego i kulturalnego współzawodnictwa,

•

promocja I Liceum w środowisku lokalnym.

II. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA
Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na podstawie
programowej nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej oraz obejmuje
tematykę, sytuacje, intencje językowe i materiał leksykalno – gramatyczny określony w programie
nauczania dla klasy VIII 835/1/2018. Poziom CEF A2-B1(Oxford ELT). Ponadto sprawdzana będzie
wiedza dotycząca znajomości kultury i geografii krajów anglojęzycznych.
III. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU
•

Konkurs odbędzie się w marcu 2021, w formie zdalnej. Informacja o dokładnym dniu będzie
przekazana 2 tygodnie wcześniej, na stronie internetowej I LO i na Facebooku.

•

•

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VIII szkoły podstawowej.

•

Wszyscy zainteresowani konkursem, zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa na
tydzień przed datą konkursu.

•

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, powinny przesłać swoje uczestnictwo na adres
mailowy organizatorów: mkarczmarska@onet.eu, lub bozenanit@o2.pl wypełniając
dołączony formularz zgłoszeniowy bądź zgłosić w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 15
8720 356.

•

Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.

Konkurs polega na rozwiązaniu wieloaspektowego testu zawierającego następujące kategorie
zadań: zagadnienia z zakresu gramatyki, leksyki oraz kultury i znajomości środków językowych.
•

Czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 60 min.

•

Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik z największą liczbą zdobytych punktów.

•

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie, natomiast
laureaci, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca , oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•

•

Informacje na temat konkursu będą zamieszczone
www.liceum.fc.pl oraz na szkolnym Facebooku.

na stronie internetowej

•

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają p. Bożna Nita: bozenanit@o2.pl ,
Maria Karczmarska: mkarczmarska@onet.eu oraz sekretariat szkoły pod numerem
telefonu 15 8720 356.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Administratorem danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów

Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
•

Szczegółowe

informacje

dotyczące

przetwarzania

danych

osobowych

w

celu

przeprowadzenia Konkursu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
•

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału

w konkursie.

Organizatorzy konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
organizowanym przez I LO w Janowie Lubelskim
w roku szk. 2020/2021

DANE UCZNIA:

Imię

Nazwisko

Klasa

Adres e-mail

DANE SZKOŁY:

Nazwa szkoły
...........................…………………………….……………………………………………………….

Ulica
……………………………………………….………………………………………….………………

Kod pocztowy/miasto
....…………………………………………………………...………………………...………
IMIĘ i NAZWISKO NAUCZYCIELA UCZĄCEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………
Miejscowość, data

KLAUZULA ZGODY UCZESTNIKA
przetwarzanie danych osobowych ucznia w związku z organizacją Konkursu Języka angielskiego
przez I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
Oświadczam, że:
Jestem rodzicem/opiekunemprawnym ucznia*
( imię i nazwisko ucznia)

* AKCEPTUJĘ regulamin konkursu.
* WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w karcie
zgłoszenia w celu przeprowadzenia Konkursu Języka angielskiego.
* WYRAŻAM ZGODĘ na rozpowszechnianie wizerunku dziecka wraz z podaniem danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejsce nauki na stronie internetowej I LO im. Bohaterów
Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
* WYRAŻAM ZGODĘ na rozpowszechnianie wizerunku dziecka wraz z podaniem danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejsce nauki na portalu społecznościowym Facebook I
LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
* WYRAŻAM ZGODĘ na rozpowszechnianie wizerunku dziecka wraz z podaniem danych
osobowych w zakresie: imię, nazwisko, miejsce nauki na stronie internetowej powiatu janowskiego.

…………………………………….
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

* Zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 1
do Regulaminu
Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji oraz przeprowadzenia
Konkursu Języka angielskiego
 Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego
Wzgórza w Janowie Lubelskim. Dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 1, 23- 300 Janów Lubelski,
tel.: 15 872 03 56, e-mail: losekretariat@gmail.com
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iod@rodokontakt.pl
 Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu
Języka angielskiego.
 Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora jest zgoda
osoby (art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
 Pani/Pana dane mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom
administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zgody.
 Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem swoich danych osobowych:
a) do dostępu do swoich danych
b) do sprostowania swoich danych
c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych
d) do usunięcia danych
e) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność
przetwarzania w momencie jej obowiązywania
f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
 Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
przystąpienia do konkursu.

•

•
•

Podstawy prawne:
Rozporządzenie 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 - RODO)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych

