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REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO 

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe” 

 

1. NAZWA I ORGANIZATOR KONKURSU  

Nazwa konkursu:  „Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe” 

Organizator konkursu:  Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,  

Zespół Przyrodniczy, ul. Kutnowska 30, 09- 402 Płock, tel./fax 24/2687274,  

e-mail: zsrberg@poczta.onet.pl 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Milewska, tel. 662 008 608. 

2. UCZESTNICY KONKURSU  

Konkurs skierowany jest do uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.  

W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły jednoosobowe. Zespół składa  

się z 1 (jednego) ucznia klasy VII lub VIII szkoły podstawowej. Zespołem opiekuje się 

nauczyciel, który zobowiązuje się do koordynowania prac członków zespołu w okresie 

przygotowania i realizacji konkursu oraz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, 

uzyskania pisemnej zgody na zgłoszenie Członka Zespołu do udziału w konkursie                                                                                    

od rodziców/ opiekuna prawnego. 

Udział w konkursie jest bezpłatny, nie wymaga uiszczenia opłaty zgłoszeniowej. 

3. CELE KONKURSU:  

 Popularyzacja nauk ścisłych poprzez prezentację ciekawych doświadczeń 

przyrodniczych. 

 Rozbudzenie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi i pogłębianie wiedzy  

z zakresu tych nauk. 

 Samodzielne odkrywanie praw rządzących światem przyrody. 

 Kształtowanie aktywnej postawy badawczej uczniów. 

 Kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych 

źródłach wiedzy. 
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 Stosowanie zintegrowanej wiedzy przyrodniczej i umiejętności do formułowania 

problemów badawczych i hipotez, planowanie prowadzenie dokumentacji, 

formułowanie obserwacji i wniosków. 

 Osiąganie umiejętności kluczowych i przekazywanie informacji użytecznych                     

w codziennym życiu. 

 Kształtowanie umiejętności pracy w zespole. 

4. ETAPY KONKURSU: 

Etap I 

24.03.2021 r.- zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie (załącznik nr 1_zgłoszenie 

przesyłamy na adres e- mail: e-mail: zsrberg@poczta.onet.pl skan) 

Etap II 

Do 08.04.2021 r. etap szkolny, o charakterze eliminacji szkolnych, decyduje komisja 

powołana przez dyrektora szkoły, która zgłasza max. 2 grupy jednoosobowe laureatów 

eliminacji szkolnych, do 09 kwietnia 2020- r. (załącznik nr 2 _zgłoszenie przesyłamy na adres 

e- mail: e-mail: zsrberg@poczta.onet.pl skan) 

Etap III 

16.04.2021 r.- etap powiatowy - konkurs międzyszkolny w  Zespole Szkół im. Leokadii 

Bergerowej w Płocku, rozstrzygnięcie konkursu (przed przystąpieniem do konkursu szkoły 

przekazują oryginał załącznika nr 2 i 3) 

Etap IV 

czerwiec- organizacja „Spotkania z nauką- online ” dla szkół podstawowych biorących udział 

w konkursie „Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe”- pokaz 

naukowy. 

 ZADANIA ZESPOŁU  

Zadaniem jednoosobowego zespołu jest nagranie filmu o tematyce przyrodniczej,  

który przedstawia prawa i zjawiska przyrodnicze. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie 

 i nagranie propozycji ciekawego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska przyrodniczego, 

które należy samodzielnie przeprowadzić (z wykorzystaniem materiałów codziennego 

użytku), przygotować jego opis (zawierający tytuł, wykorzystane materiały, krótką 

charakterystykę, przebieg doświadczenia, obserwacje i wnioski) i dołączyć relację z 

przebiegu doświadczenia w formie filmu w formacie MP4. Czas trwania filmu nie powinien 

przekraczać 5 minut. 

 

mailto:zsrberg@poczta.onet.pl
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W przygotowaniu pokazu dopuszcza się: 

 bezpieczne materiały codziennego użytku, 

 elementy ruchome, 

 korzystanie z energii elektrycznej w postaci ogniw,  

 materiały i substancje życia codziennego, 

 materiały wtórne. 

W przygotowaniu pokazu niedozwolone są: 

 materiały niebezpieczne, 

 użycie prądu 230 V. 

5. JURY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW 

Członkowie jury zostaną powołani podczas III etapu konkursu, który odbędzie się w Zespole 

Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Członkami jury będą nauczyciele Zespołu 

Przyrodniczego w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. 

Wyniki zostaną ogłoszone 16.04.2021 r., o godzinie 11.00 podczas spotkania online.  

O szczegółach zostaną poinformowane szkoły uczestniczące w konkursie. 

Jury dokona oceny na podstawie kryteriów: 

 umiejętność prezentacji (0- 5 pkt), 

 atrakcyjność i oryginalność pokazu (0- 5 pkt), 

 estetyka wykonanej pracy (0- 5 pkt), 

 poprawność merytoryczna (0- 5 pkt). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania filmów zgłoszonych do konkursu 

podczas „Spotkań z nauką” organizowanych przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej  

w Płocku. 

7. NAGRODY  

Organizator przewiduje przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów dla uczniów biorących 

udział w finale konkursu. 

8. BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE 

1. Uczniowie uczestniczące w konkursie mogą przygotować film pod nadzorem osoby 

dorosłej. 

2. Podczas przygotowania filmu uczniowie  są zobowiązani postępować zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe”  

dla uczniów szkoły podstawowej   

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE  

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe” 

w roku szkolnym 2020/2021 

  

DANE SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE 

Nazwa szkoły 
 

 

Adres szkoły  
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

Nr telefonu szkoły 
 

 

Adres e-mail szkoły 
 

 

DANE NAUCZYCIELA (SZKOLNY KOORDYNATOR KONKURSU ) 

Imię i nazwisko  
 

 

Nr telefonu  
 

 

Adres e-mail  
 

 

 

 

 

 

…………….……………………… 

PODPIS DYREKTORA SZKOŁY 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu Konkursu  

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe”  

dla uczniów szkoły podstawowej   

 

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU JEDNOOSOBOWEGO DO KONKURSU  

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe” 

w roku szkolnym 2020/2021 

(Można zgłosić max. 2 osoby) 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

Imię i nazwisko   

Klasa  

Imię i nazwisko  

Klasa  

DANE SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W KONKURSIE 

Nazwa szkoły 
 

 

Adres szkoły  
(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) 

 

 

Nr telefonu szkoły 
 

 

Adres e-mail szkoły 
 

 

DANE NAUCZYCIELA (SZKOLNY KOORDYNATOR KONKURSU) 

Imię i nazwisko  
 

 

Nr telefonu  
 

 

Adres e-mail  
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu Konkursu  

„Spotkanie z nauką poprzez odkrywanie dociekanie naukowe”  

dla uczniów szkoły podstawowej   

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu konkursów przedmiotowych  

organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 

przez Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………. 
                                                                                      (imię i nazwisko ) 

jako rodzic/opiekun* prawny …………………………………… ucznia klasy………………..   
                                                                            (imię i nazwisko ucznia) 

szkoły ……………………………………………………………w …………………………... 
                                          (pełna nazwa szkoły)                                                                        (miejscowość) 

oświadczam, że: 

A.  wyrażam zgodę: 

1. na jego udział w dniu 16.04.2021 r.  w konkursie pn.: „Spotkanie z nauką 

poprzez odkrywanie i dociekanie naukowe” organizowanym przez Zespół Szkół 

im. Leokadii Bergerowej w Płocku z siedzibą przy ulicy Kutnowskiej 30, 09- 402 

Płock. 

1. na przetwarzanie danych osobowych ww. ucznia oraz moich (w postaci imienia 

 i nazwiska) zgodnie z Rozporządzeniem 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 (dalej RODO) 

 (Dz. Urz. UE, L 119 z 4.05.2016), w tym na publikację wizerunku ucznia na 

potrzeby dokumentacji i promocji konkursu w stronie internetowej i na koncie 

Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w serwisie  społecznościowym 

Facebook  oraz na tablicach znajdujących się w siedzibie szkoły. 

B. zapoznałam/łem się z treścią poniższej informacji: 

 
1. Administratorem  danych osobowych wyżej wymienionego ucznia jest Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, ul. Kutnowska 30, 09-401 Płock. 
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2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku 

można uzyskać pod adresem  mailowym: iod.cuw@powiat.plock.pl lub telefonicznie:  

24 267 67 78. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  wskazanego w pkt 3 

celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie  

art. 21 Rozporządzenia; 

g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody 

 (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 

 w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, 

 że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zespole 

Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Podanie danych wynika z przepisów prawa, 

 tj. z ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017 poz. 1868 ze zm.) oraz innych ustaw 

dziedzinowych. 

 

…………………………………………………….. 

(data i CZYTELNY podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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