REGULAMIN
XVII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
‘ENGLISH PASS-PORT’
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU JASIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
I ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle. Koordynatorami są nauczyciele języka angielskiego - Pani Renata Sarnecka, Pan Tomasz
Frydrych, a patronat sprawuje Dyrektor Szkoły – Pan Sebastian Styczyński.
II CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest popularyzowanie języka angielskiego jako medium niezbędnego do komunikacji
w krajach całego świata, zachęcanie do rozwijania uzdolnień językowych i współzawodnictwa
oraz umożliwienie zainteresowanym uczniom sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego
na poziomie B2.

III ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych zainteresowanych
pogłębianiem i sprawdzeniem swojej wiedzy z zakresu języka angielskiego.
2. Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje eliminacje szkolne w szkołach macierzystych uczniów
oraz etap finałowy w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.
3. Celem zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy
(załącznik 1) do dnia 20 lutego 2020 r. do sekretariatu I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle
ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło. Skan dokumentu można przesłać e-mailem na adres:
1lojaslo@interia.pl.
4. W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem Konkursu – Panią Renatą
Sarnecką pod numerem telefonu 608 151 215.

IV PRZEBIEG KONKURSU
ETAP I
1. Etap ten polega na rozwiązaniu pisemnego testu leksykalno-gramatycznego opracowanego
przez koordynatorów Konkursu. Szkoły otrzymają test oraz klucz rozwiązania drogą elektroniczną
na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Test należy powielić we własnym
zakresie.
2. Test przeprowadzony zostanie w dniu 27 lutego 2020 r. o godzinie 9.00 w siedzibach szkół i trwać
będzie 60 minut.
3. Nauczyciel organizujący etap szkolny zobowiązany jest do dnia 20 lutego 2020 r. zapoznać
rodziców/opiekunów prawnych uczestników z niniejszym regulaminem oraz zebrać od nich
oświadczenia dotyczące udziału dziecka w konkursie (załącznik na 3).
4. Nauczyciele organizujący etap szkolny poprawiają test zgodnie z nadesłanym kluczem.

5. Listy rankingowe uczniów sporządzone według załączonego wzoru (załącznik 2) zawierające
imię i nazwisko ucznia, klasę, liczbę zdobytych punktów oraz imię i nazwisko nauczyciela
organizującego etap szkolny należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail
organizatora Konkursu 1lojaslo@interia.pl do dnia 12 marca 2020 r.
6. Listy rankingowe zatwierdzone przez dyrektora szkoły wraz z oświadczeniami
rodziców/opiekunów prawnych uczestników należy złożyć w siedzibie organizatora
nie później niż w dniu II etapu Konkursu.
7. Na podstawie otrzymanych przez organizatora list rankingowych, zostanie ustalony próg punktowy
kwalifikujący uczniów z najlepszym wynikiem do etapu finałowego, który odbędzie się w budynku
I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle.
8. Informacja o ustalonym progu punktowym oraz lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego
zostanie przesłana do poszczególnych szkół drogą mailową na podany wcześniej adres poczty
elektronicznej.
ETAP II
1. Etap drugi polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego oraz zadań na rozumienie tekstu
czytanego. Formuła jest podobna do testów we wcześniejszych edycjach Konkursu
(są one na stronie www.1lojaslo.pl w zakładce Konkursy ‘English Pass-Port’).
2. Etap II Konkursu zostanie przeprowadzony w Auli Szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 14.00. Test będzie trwał 60 minut.
3. Uczniowie, którzy przyjdą na konkurs, powinni mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dowód
tożsamości ze zdjęciem.

V PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1 Administratorem danych jest I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle ul. Czackiego 4, 38-200 Jasło,
tel. 13 446 3464.
2 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod.edu@powiat.jaslo.pl.
3 Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w związku z organizacją Konkursu języka
angielskiego ‘ENGLISH PASS-PORT’, ponieważ:
- jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora (Art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
- jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(Art. 6 ust 1 lit. c) RODO) lub
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
(Art. 6 ust 1 lit. a) RODO).
Zgoda na publikację danych jest dobrowolna i dotyczy bezpłatnego umieszczania zdjęć i danych
uczestników (imię i nazwisko, szkoła, klasa, wynik) na stronach internetowych I Liceum
Ogólnokształcącego w Jaśle i Powiatu Jasielskiego. Wyrażoną zgodę można w dowolnym
momencie wycofać poprzez złożenie oświadczenia w sekretariacie Liceum lub e-mailowo na adres:
1lojaslo@interia.pl.
4 Dane przetwarzane będą przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.
5 Dane przetwarzane w celu organizacji Konkursu będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów prawa. Danych publikowanych na wskazanych wyżej stronach internetowych
nie planuje się usuwać.

6 Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą
przekazywane do państw trzecich.
7 Na zasadach powszechnie obowiązujących norm prawnych uczestnikom przysługuje prawo
do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo
do usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W razie uznania, że przetwarzanie
danych narusza przepisy prawa uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
8 Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie internetowej:
http://1lojaslo.pl/pliki/dokumenty/RODO.pdf. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
VI UWAGI KOŃCOWE
1. Koszty związane z uczestnictwem w etapie finałowym konkursu (np. dojazd) ponoszą szkoły
macierzyste.
2. Informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów z danej szkoły zostanie przesłana na adres
e-mail wskazany w zgłoszeniu. Lista laureatów Konkursu, którzy zdobędą miejsce 1 – 10
(w przypadku uzyskania zgody rodziców/opiekunów prawnych) opublikowana na stronie
internetowej Szkoły - www.1lojaslo.pl.
3. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają punkty preferencyjne w chwili ubiegania się
do I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle do wybranej przez siebie klasy: I miejsce – 3 punkty,
II miejsce – 2 punkty, III miejsce – 1 punkt.
4. Laureaci Konkursu (1 – 10 miejsce) otrzymają pamiątkowe dyplomy. Na dyplomach
dla zdobywców miejsc 1 – 3 zostanie umieszczona adnotacja o przyznaniu punktów
preferencyjnych przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły. Dyplomy zostaną wysłane pocztą
do szkół macierzystych.
5. Wyniki Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Załącznik 1

…………………, dnia…………………………. r.

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU
W XVII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH PASS-PORT

Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………
Liczba uczestników: …………………..
Opiekun

uczniów:

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

(telefon kontaktowy)

 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody* na publikację moich danych osobowych (imię,
nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach informacyjnych dotyczących XVII edycji
Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-POR” zamieszczanych na stronie internetowej I LO
w Jaśle i Starostwa Powiatowego w Jaśle.
* proszę zaznaczyć właściwe

Adres email, na który zostanie wysłany test leksykalno-gramatyczny oraz klucz do I etapu Konkursu:
…………………………………………………..

…………………………………………
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Dane przetwarzane będą w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 Twoje dane będą
przetwarzane w celu XVII edycji Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT”. Informujemy, że



podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, a wyrażenie zgody na publikację
wizerunku nie jest konieczne,
dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa,
a informacji. publikowanych nie planuje się usuwać,




osobie, której dane przetwarzamy na zasadach, określonych w ogólnie obowiązujących normach, przysługuje prawo
do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych oraz
ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie można też wycofać zgodę na publikację danych,
w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w regulaminie konkursu lub uzyskać
telefonicznie – tel. 13 446 34 64 .

Załącznik 2

…………………, dnia…………………………. r.

Pieczątka szkoły

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW
XVII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ENGLISH PASS-PORT
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………
Opiekun uczniów: ………………………………………………………………………………………
Lista uczestników:
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Klasa

Wynik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA UCZNIÓW.

…………………………………………
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

…………………………………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 3

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika XVII edycji Konkursu Języka Angielskiego
ENGLISH PASS-PORT organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT”
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w tym Konkursie.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących
Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej I LO w Jaśle oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle.
* proszę zaznaczyć właściwe

…………………, dnia …………………… 2020 r.

………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Dane przetwarzane będą przez I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 w celu organizacji i promocji
Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych,
a zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji
publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie..
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Imię i nazwisko
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT”
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Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej I LO w Jaśle oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle.
* proszę zaznaczyć właściwe

…………………, dnia …………………… 2020 r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Dane przetwarzane będą przez I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Czackiego 4 w celu organizacji i promocji
Konkursu Języka Angielskiego „ENGLISH PASS-PORT”. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych,
a zgoda na publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji
publikowanych nie planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie..

