REGULAMIN
V edycji konkursu informatycznego pod nazwą „Programować każdy może”
dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1. Organizatorzy:
• Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Techniczny (AJP),
• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim (WOM).
2. Komisja konkursowa – ciało powołane przez Organizatorów w składzie:
• Łukasz Lemieszewski (WOM, AJP) – przewodniczący,
• Aleksandra Radomska-Zalas (AJP),
• Piotr Kaźmierczyk (II LO w Gorzowie Wielkopolskim),
• Mariusz Walak (WOM),
• Katarzyna Tomicka (WOM, ZSE w Gorzowie Wielkopolskim).
Rozdział II.
Cele konkursu
§2
1. Rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz weryfikacja własnych
umiejętności programistycznych.
2. Rozwijanie kreatywności i umiejętności logicznego myślenia.
3. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych.
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu
programowania.
5. Popularyzacja umiejętności programowania oraz zwiększenie świadomości znaczenia
informatyki w życiu zawodowym i społecznym.

Rozdział III.
Ogólne zasady konkursu
§3
1. Konkurs ma charakter otwarty, jego uczestnikiem może być każdy uczeń 7 i 8 klas szkół
podstawowych województwa lubuskiego.

2. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez
Organizatorów.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej
na stronie internetowej, pod linkiem do dania 12.04.2021 do godz. 23.55:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgKsyzkeHILt
FiAi8nd9FOCtUQ0hKTDAzV0RBNzBXTjVGQ0tGUkgxTjE4Ri4u

po dokonaniu zgłoszenia na adres mailowy zgłaszającego i zostanie wysłany mail
informacyjny z linkiem do I etapu.

4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach w terminach:
• w dniu 20.04.2021 r. godz. 10.00 -11.00 (etap I - eliminacje) oraz
• w dniu 11 maja 2021 r. w godz. 10.00-12.00 (etap II – finał).
A. Pierwszy etap jest przeprowadzany na platformie elektronicznej na stronie
internetowej do której link zostanie wysłany po rejestracji uczestnika, UWAGA test
będzie otwarty do rozwiązania tylko przez 1 godzinę w dniu 20.04.2021 r. godz.
10.00 -11.00.
a. Do etapu drugiego przechodzi 10 najlepszych uczestników z 7 i 8 klas szkół
podstawowych z listy rankingowej powstałej po zakończeniu etapu pierwszego.
B. Etap drugi jest przeprowadzany w siedzibie Wydziału Technicznego Akademii im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
a. Polega na rozwiązaniu zadania praktycznego z zakresu algorytmiki
i programowania przy użyciu komputera w wizualnym środowisku
programistycznym Scratch;
b. Laureatami konkursu zostają trzy osoby z najlepszymi wynikami. Laureaci
otrzymują nagrody. Wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają upominki.
5. Uczestnicy i ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach etapu
pierwszego zgodnie z podanym podczas rejestracji mailem.
6. Laureaci i finaliści konkursu uzyskują punkty rekrutacyjne zgodnie z Zarządzeniem
Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół publicznych.
7. Uczestnik drugiego etapu w konkursie wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku
oraz na podanie swojego imienia i nazwiska w publikacjach, prezentacjach Organizatora
oraz w mediach bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dla osoby biorącej udział w Konkursie

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wprowadzonego art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej RODO)
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przekazuje następujące informacje dotyczące ochrony
Pani/Pana danych osobowych:
1.

Administrator Pani/Pana
danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wojewódzki Ośrodek
Metodyczny z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ulicy Łokietka 23
(dalej Administrator).

2.

Kontakt w sprawach związanych
z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych
osobowych, a także we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych należy skontaktować się Administratorem na piśmie
na adres: ul. Łokietka 23 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą elektroniczną
pod adresem e–mail: iod@womgorz.edu.pl .

3.

Zakres Pani/Pana danych
osobowych przetwarzanych
przez Administratora

Imię (imiona) i nazwisko (uczestnika i ewentualnego opiekuna prawnego),
adres e-mail (uczestnika lub opiekuna prawnego), numer telefonu (uczestnika
lub opiekuna prawnego) wiek, nazwy szkoły, częstotliwości logowań,
aktywności w aplikacji.

4.

Cel/Cele przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych
(wraz ze wskazaniem podstawy
prawnej)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne celem
wzięcia udziału w Konkursie.
Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana przetwarzane są w następujących
celach:
1.

przeprowadzenia procesu rejestracji do udziału w Konkursie (podstawa
6 ust. 1 lit. a RODO);

2.

przeprowadzenie Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców (podstawa
art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.

rozpoznania ewentualnych reklamacji zgłoszonych w związku
z przebiegiem Konkursu;

4.

ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5.

prowadzenia statystyk udziału w Konkursie oraz w poszczególnych
sesjach (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.

Kategorie odbiorców Pani/Pana
danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom
przetwarzającym dane w imieniu Administratora.

6.

Informacje o zamiarze
przekazania danych osobowych
do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7.

Okres, przez który dane osobowe Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane do czasu
będą przechowywane
zakończenia realizacji Wydarzenia i rozpoznania odwołań od wyników
Konkursu, chyba że zostały udzielone zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych. Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane
są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8.

Prawo do żądania
Ma Pani/Pan prawo uzyskania potwierdzenia faktu przetwarzania danych
od Administratora dostępu
osobowych, a także uzyskania kopii danych osobowych podlegających
do Pani/Pana danych osobowych przetwarzaniu.

9.

Prawo do żądania sprostowania
Pani/Pana danych osobowych

W przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niepełne ma Pani/Pan
prawo żądania sprostowania danych osobowych.

10.

Prawo do żądania usunięcia
Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo żądać usunięcia danych Pani/Pana dotyczących,
tj. przysługuje Pani/Panu tzw. prawo do bycia zapomnianym, chyba
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia,
realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

11.

Prawo do żądania ograniczenia
W przypadkach wskazanych w art. 18 RODO ma Pani/Pan prawo do żądania
przetwarzania Pani/Pana danych ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
osobowych

12.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych

W związku z tym, iż podstawą przetwarzania danych osobowych nie jest
art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych.

13.

Prawo do przenoszenia
Pani/Pana danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane Pani/Pana
dotyczące, dostarczone Administratorowi i przesłać te dane innemu
administratorowi lub zażądać, aby Administrator bezpośrednio przesłał te
dane wskazanemu administratorowi.

14.

Prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie
przepisów ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
RODO.

15.

Prawo do cofnięcia zgody

Może Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody
na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.

Zasada podania danych
osobowych

Do udziału Pani/Pana w procesie rejestracji do Konkursu wymaga się podania
przez Panią/Pana danych wskazanych podczas procesu.

17.

Informacje o zautomatyzowanym Administrator nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji, ani nie
podejmowaniu decyzji, w tym
dokonuje profilowania na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana.
o profilowaniu

