
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

ORGANIZATOR KONKURSU 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Straż Gminna w Suchym Lesie z siedzibą w Złotnikach 

ul. Dworcowa 2. 

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Gminy w Suchym Lesie, Referat 

Oświaty i Sportu.  

 

 ADRESACI KONKURSU 

§ 2 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V  szkół podstawowych   Gminy Suchy 

Las. 

2. Udział w konkursie mogą brać dzieci z Ukrainy w tym samym przedziale wiekowym.  

3.Testy do rozwiązania dla dzieci z Ukrainy będą przetłumaczone na język ukraiński. 

 

CEL KONKURSU 

§ 3 

Zachęcenie nauczycieli, rodziców i dzieci do zainteresowania się problematyką 

bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi do szkoły, bezpiecznych zachowań  w szkole 

jak i na drodze. Zwrócenie uwagi na bezpieczną zabawę w szkole, domu i na placu 

zabaw. 

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU 

§ 4 

Konkurs jest prowadzony w dwóch etapach: 



 
 

 

1 etap odbędzie się 20.05.2022 o godzinie 10:00 w Szkołach Podstawowych na 

terenie Gminy Suchy Las. 

2 etap – finał odbędzie się dnia 10.06.2022 o godzinie 09:30 w Sali Konferencyjnej 

Gminnego Ośrodka Sportu  w Suchym Lesie. 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE  

§ 5 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. 

2. Każdy test musi być podpisany  imieniem i nazwiskiem dziecka, dodatkowo należy 

podać klasę i nazwę szkoły. 

3. Zadaniem uczniów jest rozwiązanie testu, składającego się z 20 pytań z których 

tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa, i trzeba ją zaznaczyć . W przypadku 

zaznaczenia dwóch odpowiedzi lub więcej w jednym pytaniu przez ucznia 

odpowiedź nie jest ważna. 

4. Czas na rozwiązanie testu  w pierwszym etapie wynosi 20 minut. Do drugiego 

etapu przechodzą dzieci ,które rozwiązały test bezbłędnie i uzyskały maksymalną 

ilość punktów 18- 20 punktów. 

5. Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.  

6.  Prawni opiekunowie dzieci, które przeszły do etapu finałowego - czyli drugiego, 

wyrażają  pisemną zgodę na upowszechnienie wizerunku osoby z imienia                        

i nazwiska przez celem promocji konkursu na łamach Gazety Sucholeskiej i na 

stronie internetowej Gminy Suchy Las. 

7.  Uczniowie przystępując do testu akceptują zasady w regulaminie konkursu. 

8.  W etapie drugim test rozwiązany przez uczestnika będzie numerowany , oraz 

zostanie zapisany czas ukończenia pisania testu.  

9. Testy stają się własnością organizatora konkursu.  

10.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 

11. Sytuacje nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.  

12. Finał konkursu odbędzie się w godzinach 09:30- 12:00 w  Sali Konferencyjnej 

Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie, dnia  10.06.2022r. 

 

 



 
 

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU  

§ 6 

1. W ramach Konkursu, Uczestnicy rozwiązują testy konkursowy składający się z 

20 pytań zamkniętych, zawierających po 3 warianty odpowiedzi, z których tylko 

jedna jest poprawna. Tematyka pytań powyższego  konkursu to  „Bezpieczna 

droga do szkoły „ 

2. W pierwszym etapie ,uczestnicy rozwiązują test – do drugiego etapu 

przechodzą dzieci które uzyskają maksymalną liczbę poprawnych odpowiedzi 

(18 -20 punktów, jedno pytanie= jeden punkt ). 

3. W drugim etapie zostaną nagrodzone osoby, które udzielą najwięcej 

poprawnych odpowiedzi, ( jedno pytanie = jeden punkt ) , w najkrótszym czasie. 

 

 KOMISJA KONKURSOWA 

§ 7 

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym rozwiązywaniem ewentualnych 

spornych kwestii i przyznaniem nagród, czuwa Komisja Konkursowa, powołana przez 

Organizatora i składająca się z przedstawicieli : 

 2. Komisja Konkursowa działa w następującym składzie: 

1) Komendant Straży Gminnej  

2)Przedstawiciel Referatu Oświaty i sportu  

3)Przedstawiciel Referatu Promocji  

4)Nauczyciele szkół podstawowych wytypowani przez dyrektorów  . 

5)Radny Komisji Porządku publicznego, ochrony środowiska i spraw 

komunalnych .  

6)Strażnik Gminny – Sekcja Promocyjna -Oświatowa. 

3.Komisja konkursowa wyłoni laureata spośród uczestników, którzy rozwiązali testy 

konkursowy z największą  ilością poprawnych odpowiedzi  w najkrótszym czasie . 

  



 
 

 

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU  

§ 8 

1. Wyniki konkursu w pierwszym etapie zostaną ogłoszone przez nauczycieli w 

szkołach podstawowych Gminy Suchy Las. 

2. Ogłoszenie wyników konkursu etapu drugiego  nastąpi 10 czerwca 2022r , Sala 

Konferencyjna Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 

 

NAGRODY  

§ 9 

1.Komisja konkursu powołana przez organizatora, wyłoni laureatów konkursu , którzy 

otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez partnera konkursu. 

2. Wręczenie nagród nastąpi w dniu finału, nagrody nie podlegają wymianie na ich 

równowartość pieniężną.   

3. Wszyscy uczestnicy konkursu ,drugiego etapu otrzymują upominek .  

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI  

§ 10 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: 

„RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Suchy Las, ul. 

Szkolna 13 62-002 Suchy Las, e-mail: ug@suchylas.pl;   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa 

Dziemian, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: iod_suchylas@rodo.pl lub pisemnie pod adresem Administratora.  

mailto:ug@suchylas.pl
mailto:iod_suchylas@rodo.pl


 
 

 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w 

konkursie pt. ,Bezpieczna Droga do Szkoły’’, gdyż jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO).  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych wynoszących - 5 

lat.   

5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein 

i Islandię).  

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują 

Państwu następujące prawa:  

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na 

Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich 

nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje 

bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonywania 

ustawowych zadań Administratora. Odbiorcami danych mogą być: 

a. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 

lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 

celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

b. strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia 

wniosku na mocy przepisów prawa; 



 
 

 

c. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w 

celu świadczenia usług – na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych lub innego instrumentu prawnego - w tym w 

szczególności usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie Administratora 

w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych; 

d. podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie; 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji przyznania nagrody 

Uczestnikom, w przypadku którym stwierdzono naruszenie przepisów prawa lub 

nieprzestrzegania zasad Konkursu. 

 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem przez 

uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu .. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania dowolnych zmian w  okresie jego 

rozpoczęcia. 

4. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator.  

 Straż Gminna Suchy Las  

 Sylwia Szenk  602 757 865   sylwia.szenk@suchylas.pl 

 Mariusz Andrzejewski  512 152 568 

5. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.suchylas.pl 

 6. Opublikowanie Regulaminu Konkursu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 

5, jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości Uczestników i wejściem w życie.  

7. Konkurs nie jest grą losową określoną̨ w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 
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