Regulamin Konkursu wiedzy w ramach XXI Rajdu „Wagabunda”

Założenia ogólne
§1

1. Organizatorami Konkursu wiedzy w ramach XXI Rajdu „Wagabunda”- zwanego dalej: "Konkursem”
- jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach.
2. Konkurs jest wydarzeniem gminnym skierowanym do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych
z gminy Kalwaria Zebrzydowska.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Cele, zakres i tematyka Konkursu
§2
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy
z zakresu tematu głównego Rajdu „Wagabunda”. Tegoroczna edycja związana jest ściśle z obchodami
100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły oraz 400. rocznicy śmierci Mikołaja Zebrzydowskiego.
2. Cele Konkursu obejmują:
1. pogłębienie wiedzy o życiu i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz Mikołaja
Zebrzydowskiego,
2. integrację środowiska lokalnego,
3. popularyzacja turystyki,
4. poznawanie „mojej małej ojczyzny”.

Udziału w Konkursie
§3
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest rozwiązanie testu online,
do którego link znajdzie się 11.11.2020 r. o godzinie 9.00 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Brodach www.szkolabrody.pl oraz na funpage’u szkoły
www.facebook.com/szkolabrody
2. Wzięcie udziału ucznia w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez
rodziców/prawnych opiekunów zgłoszonych uczniów.
3. Do konkursu zakwalifikowani zostają jedynie uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni
wyrazili zgodę na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ucznia/uczennicy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego
ucznia/uczennicy oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy. Rodzic/opiekun prawny
nie ma obowiązku wyrażenia zgody na udział ucznia/uczennicy w Konkursie, zgody na przetwarzanie
danych osobowych ucznia/uczennicy, zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna
prawnego oraz zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia/uczennicy, a ww. zgody
rodziców/opiekunów prawnych są dobrowolne, przy czym w przypadku ich nieudzielenia bądź
późniejszego wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie danych dziecka,
dziecko straci możliwośd uczestniczenia w Konkursie. Nie wyrażenie zgody uniemożliwia, bowiem
udział ucznia/uczennicy w konkursie.

Przebieg Konkursu
§4
1. Konkurs przeprowadzany jest na platformie www.testportal.pl
2. Konkurs polega na rozwiązaniu zadao konkursowych przez uczniów. Zadania mają w większości
charakter testowy z pytaniami zamkniętymi.
3. Czas rozwiązywania testu zawierającego zadania konkursowe musi się zmieścid w godzinach od
9.00 do 18.00 w dniu 11.11.2020 r.
4. Zwycięża uczeo, który rozwiąże test z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym
czasie.
5. Konkurs ma charakter zabawy.
6. Za zajęcie I, II i III miejsca Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
i partnerów XXI Rajdu Wagabunda.
7. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Brodach www.szkolabrody.pl w terminie do 13.11.2020 r.

Tryb odwoławczy
§5
1. Dla uczestników, którzy z przyczyn losowych w wyznaczonym dniu i godzinach nie przystąpią do
Konkursu, nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego.
2. Uczestnicy, ich opiekunowie i rodzice mają prawo wglądu do ocenianych testów w czasie dwóch
dni od ogłoszenia wyników Konkursu, pisząc prośbę na adres rajdwagabunda@gmail.com
3. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac można złożyd w ciągu dwóch dni od dnia
ogłoszenia wyników do Komisji Konkursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.
4. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu, o którym mowa w ust. 3, nie będą rozpatrywane.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe funkcjonowanie łącz
internetowych, za pośrednictwem, których wysyłana będzie korespondencja i prowadzone
rozwiązywanie zadao konkursowych on-line przez uczestników, a które wynikło z przyczyn
niezależnych od Organizatora.
6. W przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, administrator zastrzega sobie
możliwośd zablokowania konta użytkownika.
7. Każda osoba zgłoszona do Konkursu może rozwiązad go tylko jeden raz.

Postanowienia koocowe
§6
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem, rozstrzygają organizatorzy.
3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach.
Dane będą przetwarzane w celu udziału w konkursie, przyznania nagród. Dane zwycięzców zostaną
umieszczone na stronie internetowej www.szkolabrody.pl w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy
szkoły. Dane będą prezentowane również na stronach internetowych patronów XXI Rajdu
Wagabunda oraz patronów medialnych przedsięwzięcia. Opiekunom prawnym przysługuje prawo
dostępu do danych uczestników konkursu oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne,
lecz odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

