
Regulamin konkursu. EDYCJA 2018/2019  
  

Organizatorami konkursu są:  

 Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi, 

 Planetarium Pomorska, 

 Politechnika Łódzka, 

 Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi. 

I.  Celem konkursu jest: 

Zainteresowanie dzieci szkół podstawowych przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką 

i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej aktywności. 

II. Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu są grupy trzyosobowe, składające się z uczniów szkół podstawowych, zgłoszone przez 

nauczyciela bloku matematyczno-przyrodniczego uczącego w danej szkole.  

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

 

MŁODSZY KONSTRUKTOR – uczniowie klas IV-VI, 

STARSZY KONSTRUKTOR – uczniowie klas VII-VIII. 

 

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do śledzenia informacji ukazujących 

się na stronie oficjalnej konkursu http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/. 

III. Komisja konkursowa 

W skład komisji wchodzą nauczyciele i wykładowcy: 

 

 Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi  

 Planetarium Pomorska w Łodzi 

 Politechniki Łódzkiej 

IV. Przebieg konkursu  

ETAP 1 

1. Uczestnicy wykonują zabawkę edukacyjną (zdefiniowaną w punkcie drugim), 

najlepiej w ramach zajęć przedmiotów bloku matematyczno-przyrodniczego.  

Warunkiem zakwalifikowania pracy do pierwszego etapu jest przesłanie (zgodnie z terminarzem konkursu) : 

 krótkiego filmu w formacie MP4 lub AVI obrazującego działającą zabawkę, 

 karty zgłoszenia do  konkursu (załącznik nr 1), 

 opisu zabawki według wzoru (załącznik nr 2), 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

(załącznik nr 3) 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna 

konkursu (załącznik nr 4) 

na adres: 

 

 Publiczne Gimnazjum nr 38  

 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi 

 ul. St. Dubois 7/9 

 93-491 Łódź 

 z dopiskiem „ZABAWKA EDUKACYJNA”. 

Decyduje data otrzymania przesyłki ze wszystkimi załącznikami przez organizatorów. 

http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/


2. Zabawka edukacyjna jest to obiekt, konstrukcja ruchoma lub interaktywna, która wykorzystuje w swoim 

działaniu prawa fizyczne, chemiczne lub matematyczne. 

3. Opis zabawki musi zawierać następujące informacje: nazwę zabawki, imiona i nazwiska uczniów (twór-

ców zabawki), kategorię do której zaliczają się autorzy zabawki (MŁODSZY KONSTRUKTOR – klasy 

IV – VI,  STARSZY KONSTRUKTOR – klasy VII – VIII), nazwę i adres szkoły, zasadę działania za-

bawki oraz krótki opis praw fizyki, chemii, matematyki, jakie wykorzystano w zabawce. 

4.  Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii do finału konkursu pięć najlepszych prac biorąc pod 

uwagę następujące kryteria: 

o prawidłowe wykorzystanie praw fizycznych, chemicznych, matematycznych, 

o stopień trudności wykonania zabawki edukacyjnej, 

o oryginalność, 

o estetyka wykonania, 

o jasny i prawidłowo wykonany opis, 

o samodzielność wykonania. 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość zakwalifikowania do finału konkursu większej ilości grup. 

 

ETAP 2 - FINAŁ 

1. Finaliści konkursu prezentują zabawkę przed komisją konkursową oraz publicznością. 

2. Podczas prezentacji uczestnicy muszą przedstawić zasadę działania zabawki, wyjaśnić prawa w niej wy-

korzystane. 

3. Forma prezentacji jest dowolna. Maksymalny czas prezentacji – 15 minut. 

4. Komisja konkursowa dokonuje oceny prezentacji biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

o znajomość i umiejętność wyjaśnienia praw zastosowanych w zabawce edukacyjnej, 

o  jasność opisu działania zabawki, 

o  zrozumiałość przekazu, 

o  forma prezentacji, 

o a także kryteria z etapu pierwszego. 

V.  Terminarz konkursu: 

OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA PRAC Z ZAŁĄCZNIKAMI. 

Decyduje data otrzymania przesyłki ze wszystkimi załącznikami przez organizatorów. 
15.01.2019 

WYNIKI ETAPU 1 
STRONA INTERNETOWA 

http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/ 
luty 2019 

ETAP 2 – FINAŁ, 

ROZDANIE NAGRÓD 

odbędzie się na terenie 

Instytutu Fizyki na Politechnice Łódzkiej, 

Łódź, ul. Wólczańska 219 

kwiecień 2019 

DOKŁADNE TERMINY BĘDĄ PODAWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ KONKURSU 

VII.  Nagrody. 

 Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 Opiekunowie finalistów otrzymują dyplomy uznania.  

 Najbardziej aktywna szkoła zostanie uhonorowana wyróżnieniem. 

VIII. Postanowienia końcowe. 

 Zgłoszenie zabawki na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu, oraz wyrażeniem 

zgody na: publikowanie danych osobowych na oficjalnych stronach konkursu, wykorzystanie wizerunku 

uczestników w materiałach promocyjnych konkursu, a także na stronach oficjalnych konkursu (zdjęcia, 

filmy  reportażowe z przebiegu konkursu). 

 Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystywane wyłącznie w 

celu wyłonienia laureatów konkursu, prezentacji wyników i przyznawania nagród. 

 Wyniki konkursu prezentowane będą na stronie http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/ 

W razie pytań prosimy o kontakt z Pawłem Dawczyńskim : 509-01-77-44. 

http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/
http://zabawkaedukacyjna.strefa.pl/


Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA  

do konkursu   

KONKURS ZABAWKA EDUKACYJNA 

w roku szkolnym 2018 / 2019 

 

Pieczęć placówki zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 Pieczęć i podpis dyrektora placówki. 

 

  

Lp. NAZWA 

ZABAWKI 

Imiona i nazwiska uczniów KATEGORIA* Imię i nazwisko 

nauczyciela 

1  1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 MŁODSZY 

KONSTRUKTOR 

 STARSZY 

KONSTRUKTOR 

 

2  1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 MŁODSZY 

KONSTRUKTOR 

 STARSZY 

KONSTRUKTOR 

 

3  1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 MŁODSZY 

KONSTRUKTOR 

 STARSZY 

KONSTRUKTOR 

 

4  1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 MŁODSZY 

KONSTRUKTOR 

 STARSZY 

KONSTRUKTOR 

 

…  1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

 MŁODSZY 

KONSTRUKTOR 

 STARSZY 

KONSTRUKTOR 

 



Załącznik nr 2 

 

OPIS ZABAWKI 

 

Nazwa zabawki.  

KATEGORIA WIEKOWA 

 MŁODSZY KONSTRUKTOR* 

 STARSZY KONTRUKTOR* 

Imiona i nazwiska uczniów: 

  

  

  

Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszają-

cego. 

 

Nazwa i adres placówki zgłaszającej.  

Zasada działania zabawki. 

 

 

Opis praw wykorzystanych w zabawce.  

 

* zaznaczyć krzyżykiem.  



Załącznik nr 3 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

My, niżej podpisani ....................................................................................................  

(imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych) 

 

* Wyrażamy zgodę na udział i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

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

imię i nazwisko uczestnika  

 

przez organizatorów w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Zabawka Edukacyjna” zgodnie z  

art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

o Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

o Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

o Niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgod-

ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

 * Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako finalisty bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 

2006r.  nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu na stronach 

oficjalnych konkursu i materiałach promocyjnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani 

terytorialnie. 

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie  

z regulaminem konkursu. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

………………….………………………………… 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych   

 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe. 

 

 

 

  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów i uczniów uczestniczących w konkursie 

 

Informujemy, że: 

 

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

27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

 

1. Administratorem danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie „Zabawka edu-

kacyjna” jest Publiczne Gimnazjum nr 38 z siedzibą w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 reprezen-

towane przez dyrektora Danutę Krysiak; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi jest pod 

adresem: e-mail: kontakt@secretum.eu 

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a. dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna 

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Zabawka Edukacyjna”, zgodnie z: 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie 

rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;  

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie Zabawka 

Edukacyjna.  

5. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym od-

bywa się konkurs.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych 

rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, 

oświadczenia, itp.).  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka i jego rodziców/praw-

nych opiekunów narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trze-

ciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w 

tym również w formie profilowania.  

  

https://uodo.gov.pl/


Załącznik nr 4 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela - opiekuna konkursu 

 

 

Ja, niżej podpisany ......................................................................................................... .............  

   (imię i nazwisko nauczyciela) 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez organizatorów w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Zabawka Edukacyjna” zgodnie z  

art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

o Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

o Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. 

o Niniejszą zgodę mogę odwołać w formie pisemnej w dowolnym czasie bez wpływu na zgod-

ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako 

finalisty mojego ucznia bądź w przypadku otrzymania przez ucznia wyróżnienia w konkursie, zgodnie 

z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r.  nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot 

Europejskich). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy nauczyciela na stronach oficjalnych 

konkursu i materiałach promocyjnych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.  

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

……………………………….………………………………… 

         Data i podpis nauczyciela  

* Zaznaczyć właściwe. 

  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Klauzula informacyjna dla nauczyciela - opiekuna konkursu 

 

Informujemy, że: 

 

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

27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Publiczne Gimnazjum nr 38 z siedzibą w Łodzi, ul. St. Dubois 7/9 

reprezentowane przez dyrektora Danutę Krysiak; 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi jest pod 

adresem: e-mail: kontakt@secretum.eu; 

3. Celem zbierania danych jest organizacja i przeprowadzenie konkursu „Zabawka 

Edukacyjna”; 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie Zabawka 

Edukacyjna.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

8.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Przekazane dane osobowe będą przechowywane do końca roku szkolnego, w którym 

odbywa się konkurs. 

mailto:kontakt@secretum.eu

