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Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz 

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska 

zapraszają do udziału w 

9. WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

„Londyn i Londyńczycy” 

REGULAMIN 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy   Regulamin,   zwany    dalej    „Regulaminem”,    określa    warunki    uczestnictwa 

w 9. Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych „Londyn i Londyńczycy”, 
zwanym dalej „Konkursem”, a także kryteria oceny testów i zadań konkursowych oraz warunki 

nagradzania zwycięzców. 

2. Organizatorem Konkursu zwanym dalej „Organizatorem” jest: Pałac Młodzieży im. Obrońców 

Poczty Polskiej w Gdańsku, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk,   tel.:   (58) 301-60-07,       

e-mail:sekretariat@pm.edu.gdansk.pl

 

Celem konkursu jest: 

§2 

CEL KONKURSU 

a. poszerzanie wiedzy o krajach anglojęzycznych, 
b. rozwijanie umiejętności językowych, 
c. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań intelektualnych, 
d. nabywanie odporności na stres. 

§3 
WYMAGANIA 

1. Od uczestników konkursu wymagana będzie: 
a) Znajomość języka angielskiego na poziomie A2, 

b) Znajomość następujących tematów: 

 historia Londynu, 

 jego najbardziej znani mieszkańcy oraz osoby, które miały wpływ na jego dzieje 
i wizerunek, 

 zabytki i najważniejsze obiekty (np. znane sklepy, budowle, parki, itp.), 

 obcokrajowcy i wielokulturowość w Londynie. 

 

§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 

1. Podanie danych   związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, 

ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

2. Konkurs   przeznaczony   jest   dla   uczniów   VI,   VII   i   VIII   klas   szkół   podstawowych 
z województwa pomorskiego, uczących się języka angielskiego 

3. Do 1.02.2023 r. szkoły, które wyrażą chęć udziału w konkursie przesyłają 

do Organizatora Kartę Zgłoszenia Szkoły (załącznik nr 1a) oraz oświadczenie opiekuna 

prawnego ( załącznik nr 2) – oryginały. 
a. mailem: imprezy@pmgdansk.pl 

b.  listownie: Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk z dopiskiem 

„Konkurs          Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych” 
 

I etap Konkursu 

I etap konkursu (etap szkolny) szkoły przeprowadzają we własnym zakresie. 

Do 10.02.2023 r. Organizator na adresy mailowe zgłoszonych szkół prześle testy wraz 
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z prawidłowymi odpowiedziami. Do dnia 1.03.2023 r. szkoła musi wyłonić maksymalnie         
3 pary (6 osób) reprezentantów i przesłać do Organizatora Kartę Zgłoszenia Uczniów 

(załącznik nr 1b) oraz Oświadczenia Opiekunów (załącznik nr 2)- oryginały. 
II etap Konkursu 

II etap Konkursu (międzyszkolny) odbędzie się 09.03.2023 r. o godzinie 11.00 w Pałacu 

Młodzieży w Gdańsku, ul. Ogarna 56. Etap ten będzie miał formę pisemnego testu otwartego 

w    języku    polskim.    Do    III    etapu    (wojewódzkiego)    kwalifikuje    się    pięć    par 
z najlepszymi wynikami. 
III etap Konkursu 

III etap Konkursu (wojewódzki) odbędzie się 09.03.2023 r. około godziny 14.30 w Pałacu 
Młodzieży w Gdańsku, ul. Ogarna 56, po wyłonieniu pięciu najlepszych par  z poprzedniego 

etapu. Zakwalifikowane drużyny (pięć) będą miały do rozwiązania, np. krzyżówkę, 

quiz, różnego rodzaju zadania i zagadki, itp. 

 
Tytuł laureata konkursu (I, II, III miejsce) uzyskują drużyny, które zdobędą największą ilość 
punktów w zawodach. Tytuł ten uprawnia do uzyskania 2 punktów w rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej zgodnie z Komunikatem w sprawie wykazu  zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 

 
4. Do karty zgłoszenia uczniów (załącznik nr 1b) muszą być załączone oświadczenia opiekunów 

prawnych uczestników (załącznik nr 2)podpisane w oryginale. Karty zgłoszenia i oświadczenia, 

znajdują się w załącznikach do Regulaminu. 

5. W  Konkursie wezmą  udział tylko uczestnicy spełniający warunki wskazane w §4 Regulaminu, 
którzy dostarczą kartę zgłoszenia (załącznik nr 1b) oraz oświadczenie rodziców (załącznik nr 2) 

do Organizatora do dnia 1.03.2023 r. zgodnie z §4 ust. 4. 
 

§5 
JURY KONKURSOWE I NAGRODY W KONKURSIE 

1. Jury konkursowe powołanie zostanie przez Organizatora. 
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie. 

3. Przyznane zostaną nagrody za I – V miejsce. 
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. W przypadku nieodebrania nagrody przez laureatów Konkursu w okresie 30 dni od dnia       

ich wręczania, nagrody przechodzą do puli nagród przyznawanych w innych konkursach 

organizowanych przez Pałac Młodzieży w Gdańsku. 
7. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie 

równowartości nagrody. 
§6 

DANE OSOBOWE 

1. Przetwarzanie danych   osobowych   odbywać   się   będzie   na   zasadach   Przewidzianych 

w    Rozporządzeniu    Parlamentu    Europejskiego    i    Rady    (UE)    2016/679    z    dnia 
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 (RODO). 

2. Administratorem danych osobowych jest Pałac Młodzieży z siedzibą w Gdańsku,    

przy  ul. Ogarnej 56 tel. 58 301 60 07. 
3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość   przetwarzania   danych   osobowych,    z    którym    można    skontaktować 
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pmgdansk.pl. 
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4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,       

a także       w  celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów. 
5. Organizator – Pałac Młodzieży będzie zbierał następujące dane zawarte w Karcie zgłoszenia: 

a) imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika, 
b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestniczki/uczestnika, 

c) imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka, 

d) imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail nauczycielki/nauczyciela, który zgłasza 

uczniów do Konkursu, 
oraz wizerunek uczestniczki/uczestnika. 

6. Dane osobowe uczestniczki/uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej 
zgody     przez     przedstawiciela     ustawowego,     zgodnie     z      art.      6      ust.      1 

lit. a RODO – załącznik nr 2 (dotyczy uczestnika niepełnoletniego) lub załącznik                    

nr 3      (dotyczy uczestnika pełnoletniego). 
7. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do ich sprostowania, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, 

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia 

zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody, 

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan,     
lk, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących 

przepisów prawa. 
8. Organizator oświadcza, iż dane uczestniczek/uczestników konkursu nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator nie odpowiada ze rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu, 

w którym odbywa się Konkurs. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu, z przyczyn niezależnych lub 
zmiany terminów konkursu po uprzednim powiadomieniu uczestników. 

5. Koszty przejazdu i pobytu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

6. Organizatorzy nie sprawują opieki nad uczestnikami Konkursu. Placówki delegujące powinny 
zapewnić odpowiednią liczbę opiekunów dla uczestników zgodnie z przepisami 

obowiązującymi       w       placówkach       oświatowych.       Opiekunowie       odpowiadają 
za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników podczas trwania imprezy. 

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są   do   posiadania   przy   sobie   legitymacji   szkolnej 

lub dokumentu potwierdzającego wiek. 
 

Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udzielane są pod 

numerem telefonu: tel. (58) 301 60 07 wew. 36  

koordynator: Joanna Szarek; 

tel. 608 394 364; email: j.szarek@pm.edu.gdansk.pl 
 

Załączniki do Regulaminu: 
1. Załącznik nr 1a – Karta Zgłoszenia Szkoły; 
2. Załącznik nr 1b – Karta Zgłoszenia Uczniów; 
3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie opiekuna ze zgodą na udział w konkursie. 
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Załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu 

 
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO 9. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH „LONDYN I LONDYŃCZYCY” 
 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

 

 
Nazwa szkoły /placówki: (dokładny adres, telefon ,e-mail ):  

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

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz numer telefonu i adres e–mail: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer 

telefonu    i    e-mail”    w    9.    WOJEWÓDZKIM    KONKURSIE    WIEDZY    O    KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH „LONDYN   I   LONDYŃCZYCY”   organizowanym przez   Pałac Młodzieży 

w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach informacyjnych o wynikach konkursu. Regulamin 

dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl. 

 

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

Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela 
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Załącznik nr 1b do Regulaminu Konkursu 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO 9. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH „LONDYN I LONDYŃCZYCY” 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

 
Imiona i nazwiska uczestników oraz klasa: 

1. ……………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Nazwa i adres placówki: 

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

 
..................................................................................................................................................... 

 

 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz numer telefonu i adres e–mail: 

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

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

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

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

 
 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: „imię i nazwisko, nazwa szkoły, numer 

telefonu    i    e-mail”    w    9.    WOJEWÓDZKIM    KONKURSIE    WIEDZY    O    KRAJACH 

ANGLOJĘZYCZNYCH   „LONDYN   I   LONDYŃCZYCY”   organizowanym przez Pałac Młodzieży 

w Gdańsku zwany dalej Organizatorem, w celach informacyjnych o wynikach konkursu. Regulamin 

dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl. 

 

 

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

Data i czytelny podpis nauczycielki/nauczyciela 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 

 
OŚWIADCZENIE 

Dotyczy uczniów niepełnoletnich 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany/podpisana, jako przedstawiciel ustawowy dziecka, 
 
 

……………………………………..……...……………………………………………………………………………………………….,  

(imię i nazwisko, jako opiekun prawny dziecka), 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….………………………………………..………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem 9. WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „LONDYN I LONDYŃCZYCY” i akceptuje jego 
postanowienia. 

 
Wyrażam        zgodę        na    udział    niepełnoletniej/go    córki/syna    uczennicy/ucznia  

 

szkoły ..................................................................................................................................... w 

9. WOJEWÓDZKIM KONKURSIE   WIEDZY   O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH   „LONDYN 

I LONDYŃCZYCY” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku zwany dalej Organizatorem. 

Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora pm.edu.gdansk.pl. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka: „imię 
i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły” przez Organizatorów Konkursu w celu umożliwienia dziecku 

udziału w konkursie oraz informowania o wynikach i przebiegu Konkursu. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka utrwalonego w przekazach 
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach 
promocyjno-reklamowych wydawanych przez Organizatorów oraz na nieodpłatne wykorzystanie jego 

wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video w celu informowania (także w mediach) o 
wynikach konkursu, promocji konkursu i Organizatorów. 

 
 

 
Zgodę wyrażam dobrowolnie, wiem, ze w każdej chwili mam prawo do jej cofnięcia. 

 

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

Data, czytelny podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

 
 
 

 
Informacja wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zawarta jest w regulaminie konkursu. 
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