REGULAMIN IV EDYCJI „POWIATOWEGO TESTU WIEDZY O SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM”
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem IV EDYCJI „POWIATOWEGO TESTU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM” (dalej:
„Testu”/ „ Konkursu”), jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, zwany
dalej „Organizatorem”.
2. Test, jest współfinansowany przez Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Urząd Miejski we Włodawie.
Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Starosta Powiatu Włodawskiego, Pan Andrzej Romańczuk oraz
Burmistrz Miasta Włodawa, Pan Wiesław Muszyński.
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), zwanych dalej „Uczestnikami”.
4. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego wśród uczniów,
propagowanie idei udziału w pracach i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce oraz świadomego
uczestnictwa w działaniu lokalnych struktur.
5. Test składa się z jednego etapu: szkolnego.
6. Zakres przedmiotowy Testu obejmuje zagadnienia dotyczące samorządu gminnego i powiatowego. A w
szczególności, pytania będą odnosiły się do spraw uregulowanych w ustawie z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Konstytucji z 1997r. rozdział
VII, oraz rozdział programu nauczania wiedzy o społeczeństwie dla szkół podstawowych część dotycząca
samorządu terytorialnego.
7. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Teście, w tym kosztów przesyłek i kosztów
dojazdów.
8. Regulamin Testu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://www.2lo.wlodawa.pl/ (dalej:
„strona internetowa Organizatora”).
Zasady udziału w Teście
§2
1. W Teście mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich wskazanych w § 1 ust. 2 regulaminu szkół publicznych i
niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w powiecie włodawskim.
2. Udział w Teście jest dobrowolny.
3. Zgłoszenia Uczestników do Testu dokonuje Dyrektor szkoły lub nauczyciel wskazany przez Dyrektora,
przesyłając:
1) podpisane przez siebie zgłoszenia (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu),
2) dokumenty, o których mowa w ust. 6 ,
3) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisany przez nauczyciela (opiekuna)
każdego zgłaszanego ucznia (załącznik nr 2 do regulaminu)
do ZSZ Nr 1 i II LO ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.
4. Dyrektor szkoły może, na zasadach ogólnych, upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do dokonywania
określonych w regulaminie czynności związanych z udziałem Uczestników w Teście, w tym do ich zgłoszenia.

5. Niepełnoletni uczniowie chcący przystąpić do Testu muszą złożyć Dyrektorowi szkoły podpisane przez rodzica
lub opiekuna prawnego pisemne oświadczenie o zgodzie na udział Uczestnika w Teście oraz o akceptacji
regulaminu Konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do
regulaminu).
6. W czasie trwania Testu Uczestnicy nie mogą opuszczać sali, w której jest on przeprowadzany. Osoba
nadzorująca może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków
wykluczających możliwość kontaktowania się Uczestnika z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której
konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).
7. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy Uczestnika na którymkolwiek etapie lub zakłócania
prawidłowego przebiegu Testu osoba nadzorująca lub członek Komisji Konkursowej podejmuje decyzję o
przerwaniu udziału tego Uczestnika w Konkursie i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować w protokole.
8. Osoby nadzorujące Test nie mogą udzielać Uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących pytań testowych ani
ich komentować w czasie trwania Konkursu.
9. Na każdym etapie Testu zabrania się wnoszenia do sali, w której odbywa się Konkurs, podręczników, książek
oraz wszelkich urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację, z wyłączeniem urządzeń medycznych.
10. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla Testu, nawet w przypadku przedstawienia przez
Uczestnika Konkursu zaświadczenia lekarskiego.
Etap szkolny
§3
1. Etap szkolny Testu przeprowadzany jest w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie, w miejscu wyznaczonym przez
Dyrektora, w dniu …….. marca 2022 r. o godzinie 10.00.
2. Etap ten polega na wypełnieniu 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi), w tym: testu jednokrotnego wyboru,
i/ lub pytań otwartych. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.
3. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Testu odpowiada Dyrektor szkoły, który:
1) powołuje szkolną komisję konkursową, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem etapu szkolnego;
2) zapewnia warunki materialno-techniczne dla przeprowadzenia etapu szkolnego.
4. Do etapu szkolnego Konkursu może przystąpić każdy Uczestnik zgłoszony zgodnie z § 2 .
5. Testy doręcza Organizator.
6. Otwarcia koperty dokonuje Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona do nadzorowania i
przeprowadzenia Testu, bezpośrednio przed rozpoczęciem testu, tj. w dniu marca 2022 r. o godzinie 10.00.
7. Szkolna komisja konkursowa sporządza krótki protokół z przebiegu etapu szkolnego Konkursu, w którym
podaje się w szczególności przypadki, o których mowa w § 2 ust. 8.
8. W skład Komisji Konkursowej oceniającej Test wchodzą: przedstawiciel organizatora, dwóch przedstawicieli
szkół uczestniczących w Teście oraz, w razie możliwości, reprezentant Organu Prowadzącego( Współorganizator)
i innego Współorganizatora Testu.
9. Do finału przechodzą:
1) osoby, które uzyskały co najmniej 20 punktów z Testu;
10. Listę Uczestników, którzy przeszli do finału ustala Organizator na podstawie protokołu.
11. Decyzje Komisji Konkursowej oraz Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

12. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu przerwy, tj. w dniu marca 2022 r. ok.
12.00 godziny .
13. Przewidziana jest dogrywka, jeżeli żadna z osób, które zakwalifikowały się do Finału nie osiągnie przewagi
punktowej.
14. Dogrywka odbywa się w formie odpowiedzi na wylosowane przez siebie pytanie. Dogrywka jest jawna.
Rywalizacja odbywa się przy obecności widowni.
15. Po tym etapie następuje ostateczne odczytanie wyników Testu.
16. Przewiduje się trzy miejsca oraz wyróżnienia. Nagrodami w teście są nagrody rzeczowe ufundowane przez
Współorganizatorów Testu.
17. Wyniki zostaną przekazane Organizatora, a wykaz laureatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej
Organizatora.
18. Wszyscy Uczestnicy i zwycięzcy Testu otrzymają dyplomy.

Zasady przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny)
§4
1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z organizacją III EDYCJI
TESTU WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM jest ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie.
2. W związku z organizacją Konkursu Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza następujące dane
osobowe:
1) uczniów - uczestników Konkursu:
a) imię i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) nazwa i adres szkoły,
d) klasa, do której uczęszcza Uczestnik,
f) adres e-mail,
g) wizerunek;
2) nauczycieli – opiekunów uczniów (laureatów Konkursu) –danymi wskazanymi w &2 ust.3
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:
1) udziału w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO;
2) ogłaszania i publikowania wyników Konkursu m.in. pisemnie w trakcie Konkursu oraz na stronach
internetowych i portalach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e RODO;
3) przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c RODO;
4) prowadzenia rozliczeń finansowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) prowadzenia i przechowywania dokumentacji Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
6) prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę na temat prawa wyborczego wśród uczniów,
propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym poprzez
rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych
organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e RODO;
7) udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO;
8) wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące
przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.Dane osobowe pozyskane przez Administratora Danych Osobowych przetwarzane są:
1) przez czas trwania danej edycji Konkursu, tzn. okres bezpośrednio poprzedzający udział w Konkursie, w trakcie
trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, przez
5. Okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji;
1) do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Konkursie i jego
laureatach – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6. Podanie danych osobowych obligatoryjnie wymaganych w formularzu uczestnictwa jest warunkiem udziału w
Konkursie. Udostępnienie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany jako obligatoryjny w
formularzu jest dobrowolne, jednak ich podanie może być konieczne do prawidłowego przebiegu Konkursu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane
niezbędne do zagwarantowania jego udziału w Konkursie.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Konkursu, ma prawo dostępu do treści
swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany adres email 2losekretariat@konto.pl.
8. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych lub którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także
innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji Testu.
10. Dane osobowe Uczestników, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Postanowienia końcowe
§5
1. Wszelkie informacje o Teście zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie
charakter pomocniczy w stosunku do regulaminu. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności decydują
postanowienia regulaminu.
2. Organizator ma prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu Testu.

