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REGULAMIN TURNIEJU WIEDZY O ZDROWIU 

I EKOLOGII 

XVII edycja 

 

I. Organizatorem konkursu jest: 

Przedszkole Samorządowe Nr 31 

15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 4 

tel. 85 8311044, 85 6510981 

 

II. Cele konkursu: 

1) rozbudzanie zainteresowań przyrodą, rozumienie konieczności ochrony przyrody, 

2) uświadomienie zagrożeń dla środowiska 

3) wdrażanie do zdrowej rywalizacji, 

4) świadome stosowanie zasad higieny osobistej, 

5) rozumienie konieczności prawidłowego i racjonalnego odżywiania  

6) rozumienia znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka,  

 

III. Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do placówek przedszkolnych i klas 

0 szkół podstawowych Miasta Białegostoku 

 

IV. Zasady uczestnictwa: 

1) warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie 3 – osobowych zespołów, 

2) każdy zespół zobowiązany jest przygotować krótką (5 – minutową) scenkę, wiersz lub piosenkę 

związaną z tematyką konkursu, którą zaprezentuje podczas turnieju, 

3) na karcie zgłoszenia należy wpisać imiona i nazwiska dzieci, nauczycielek przygotowujących 

drużynę oraz nazwę i adres placówki, która reprezentują, 

4) formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1) , należy wysłać e-mailem do dnia 19 kwietnia 2019r. 

do Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4, drogą 

elektroniczną na  adres ps31b@wp.pl;  

5) turniej odbędzie się 24 kwiecień 2019r. o godzinie 12.15 w Przedszkolu Samorządowym  Nr 

31, ul. Świętokrzyska 4. 

6) O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

7) Zakwalifikowane drużyny do turnieju, otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną. 

8) Drużyny zakwalifikowane zobowiązane są dostarczyć wymagane zgody najpóźniej do 19 

kwietnia 2019r.  Nie dostarczenie zgód spowoduje dyskwalifikacje drużyny 

 

V. Zasady oceniania i nagradzania: 

1) każda zgłoszona drużyna za każde prawidłowo wykonane zadanie otrzyma 1 punkt, 

mailto:ps31b@wp.pl


2) wygrywają drużyny, które zdobędą największą ilość punktów, 

3) rozstrzygnięcie turnieju nastąpi tego samego dnia tj. 24 kwiecień 2019r, po wykonaniu 

zadań, 

4) wszystkie drużyny biorące udział w konkursie otrzymają nagrody, a placówki otrzymają 
pamiątkowe puchary. 

 

VI. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika 

1) Udział w konkursie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno nauczyciela jak i 
rodziców / opiekunów prawnych nieletnich uczestników zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. Zgody 
można dostarczyć w dniu konkursu. 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu 
fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i 
promocyjno-marketingowych. 

3) Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku osób 
nieletnich podpisana zgoda rodzica/opiekuna prawnego, zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego 
wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń w 
zakresie określonym przez RODO, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i 
nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatorów, w innych 
elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie 
przez Organizatorów, w publikacjach Organizatorów. Organizatorzy zapewniają, że wizerunek 
uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy 
przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w 
szczególności prawo do wynagrodzenia. 

4) Zgodę na utrwalanie wizerunku przez osoby pełnoletnie można wycofać bezpośrednio 
u Organizatora w dniu konkursu, bez wpływu na udział dzieci w konkursie. 

 

VII. Uwagi końcowe: 

Osoby odpowiedzialne: 

 koordynatorzy: Iwona Raczkowska, Iwona Łabanowska, Wioleta Kierus 

 

Wszelkich informacji na temat turnieju udzielają koordynatorzy, pod numerem telefonu 85 8311044 

 



Załącznik nr 1 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

TURNIEJ WIEDZY O ZDROWIU 

1. Imiona i nazwiska uczestników 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko opiekuna 
 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Nazwa i adres placówki, która zgłasza 
 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla nauczycieli) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji „XVII edycji turnieju wiedzy 

o zdrowiu”, tj. imienia i nazwiska przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku w celu prawidłowego 

zorganizowania przeglądu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań, kontaktu). Wyrażam / nie wyrażam* 

zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. wizerunku przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku na 

potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji „XVII edycji turnieju wiedzy 

o zdrowiu na stronach internetowych organizatorów, mediach społecznościowych, w lokalnych pismach oraz 

publikacjach organizatorów. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody 

w sekretariacie przedszkola. 

 

……………………………    ………………………………………. 

miejscowość, data     podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 4,  
15-843 Białystok inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku jest Pan 
Łukasz Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu oraz celów marketingowo-
promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). 

 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy serwisów 
społecznościowych i goście przedszkola; 

 Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019r., zaś 
wizerunek na stronie internetowej do 31 sierpnia 2023 lub w przypadku publikacji typu kronika okres 
przechowywania określany jest na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat); 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a 
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przygotowania i 
wręczenia podziękowania lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie nie 
zostanie umieszczone w relacji na stronie internetowej, kronice oraz w mediach społecznościowych bez 
wpływu na sam udział w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną 
(dla rodziców / opiekunów prawnych) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby organizacji „XVII edycji 
turnieju wiedzy o zdrowiu”, tj. imienia i nazwiska przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku w celu 
prawidłowego zorganizowania przeglądu (tj. przygotowania list, wydruku podziękowań). 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. wizerunku przez Przedszkole 
Samorządowe nr 31 w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji 
„XVII edycji turnieju wiedzy o zdrowiu” na stronach internetowych organizatorów, mediach społecznościowych, 
w lokalnych pismach oraz publikacjach organizatorów. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. 

Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w 
sekretariacie przedszkola. 

 

……………………………                  ………………………………………. 

miejscowość, data     podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informuję, iż: 

 administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest 
Przedszkole Samorządowe Nr 31 w Białymstoku z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 4,  
15-843 Białystok  

 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 w Białymstoku jest Pan Łukasz 
Pawłowski (adres e-mail do korespondencji: iod_ps@onet.pl; 

 dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania przeglądu oraz celów 
marketingowo-promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych). 

 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy, odbiorcy serwisów 
społecznościowych i goście przedszkola; 

 dane osobowe Pani/Pana dziecka (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres do 31 sierpnia 2019r., 
zaś wizerunek na stronie internetowej do 31 sierpnia 2023 lub w przypadku publikacji typu kronika okres 
przechowywania określany jest na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (obecnie 25 lat); 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/a 
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w przeglądzie 
lub w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku zdjęcie dziecka nie zostanie umieszczone 
w relacji na stronie internetowej, kronice oraz w mediach społecznościowych bez wpływu na sam udział 
dziecka w przeglądzie. 

*niepotrzebne skreślić 


