
 

 

III POMORSKI KONKURS WIEDZY  

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH  

27.04.2019 r. 
 

REGULAMIN  

 
1. ORGANIZATOR: 

Młodzieżowy Dom Kultury  

ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia 

tel/fax : (058) 698 86 18 

e-mail : biuro@mdk.gdynia.pl 
 

2. CELE KONKURSU: 

 Upowszechnienie wśród młodzieży języka angielskiego i  wiedzy o krajach angielskiego 

obszaru językowego.  

 Zachęcanie uczniów do publicznych występów i integracja środowiska. 

 Zapewnienie uczestnikom przyjemnego spędzenia czasu i dobrej zabawy. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

 Termin:  27.04.2019 r.  

 Rozpoczęcie: gimnazjum - godzina 10:00, przewidywane zakończenie około godz. 12:00. 

Klasy ponadgimnazjalne - godzina 12:00, przewidywane zakończenie godz. 14:00. 

 Miejsce: sala widowiskowa Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grabowo 2, Gdynia. 
 

4. UCZESTNICY: 

 Uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. 
 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

 Każda szkoła może zgłosić tylko 1 zespół złożony z trzyosobowej drużyny. 

 Liczba zgłoszeń do turnieju jest ograniczona. W turnieju może wziąć udział max. trzy zespoły 

reprezentujące szkoły gimnazjalne i trzy - ponadgimnazjalne.  O przyjęciu do turnieju 

decyduje data nadesłania zgłoszenia. 

 Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 19.04.2019 r. 

 Wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia” prosimy dostarczyć do sekretariatu 

Młodzieżowego Domu Kultury drogą elektroniczną na adres: konkursy@mdk.gdynia.p lub 

przesłać fax-em.: tel./fax: 58 698 86 18 wew. 25. 

 Przewiduje się wręczenie dyplomów i przyznanie nagród.   
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6. OPIS PRZEBIEGU KONKURSU I ZAKRES MATERIAŁU JĘZYKOWEGO: 

 Zespoły złożone z uczniów reprezentujących daną szkołę będą uczestniczyły w zabawie 

polegającej, na udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania konkursowe z wiedzy ogólnej  

o krajach anglojęzycznych.  

 Konkurs składa się z jednej tury dla gimnazjum ( godz.: 10:00-12:00 ) i jednej dla klas 

ponadgimnazjalnych ( godz.: 12:00-14:00 ). 

 Prowadzący, z wcześniej przygotowanych zestawów kart, zadaje to samo pytanie wszystkim 

drużynom. 

 Każda z drużyn ma 2 minuty na zastanowienie się nad odpowiedzią na pytanie i zapisanie jej 

na kartce wyraźnymi drukowanymi literami.   

 Po upływie dwóch minut każda drużyna odczytuje swoją odpowiedź równocześnie 

pokazując ją prowadzącemu.  

 Odpowiedź musi brzmieć DOKŁADNIE tak, jak na karcie i musi być podana w języku 

angielskim. O uznaniu odpowiedzi nieznacznie odbiegającej od oczekiwanej decyduje 

prowadzący. 

 Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie drużyna otrzymuje punkt - odnotowany przez 

sędziego. 
 

7. ZASADY ORGANIZACYJNE:  

 Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji zdjęć w środkach masowego 

przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i informacji o uczestnikach przeglądu, również na 

stronie internetowej placówki. 

 Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 

prawo do zapisu udziału dowolną techniką i wykorzystywanie zapisanego materiału do celów 

edukacyjnych i popularyzatorskich, oraz publikacji. 

 Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny. 

 Do karty zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenia znajdujące się  

w załączeniu do niej.  

 Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści regulaminu. 

 

 

 

Koordynator Konkursu       Kierownik Działu Sztuki 

Małgorzata Pawlik        Kaja Grabowska 

 



 

 

§ 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Młodzieżowy Dom Kultury  
z siedzibą w Gdyni, przy ul. Grabowo 2. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: 
patrycja@3city-it.pl.  

3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,  
a także w celach promocyjnych.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  
z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 
b) usunięcia danych,  
c) ograniczenia przetwarzania danych,  
d) przenoszenia danych,  
e) wniesienia sprzeciwu,  
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko 
b) data urodzenia 
c) adres e-mail 
d) numer telefonu 

 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.  

9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu.  

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów 
przewidzianych przepisami prawa.  

11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.  

12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz 
kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył 
odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy 
technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia 
praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator  
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,  
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,  
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych. 
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