REGULAMIN
I REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY NORMALIZACYJNEJ

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
1.

§1
Organizatorami Konkursu są: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (zwani
dalej „Organizatorem”).
Konkurs organizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki przeprowadzenia
i uczestnictwa w Regionalnym Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej.
Konkurs skierowany jest do uczniów/słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
(techników, liceów, szkół policealnych, szkół branżowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych
KKZ).
Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów tematyką normalizacji.
Uczniów biorących udział w Konkursie obowiązuje znajomość zakresu materiału zalecanego
przez organizatora i związanego tematycznie z problematyką Konkursu.
§2
Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie czterech osób, która sprawuje nadzór
nad przebiegiem etapu finałowego Konkursu.
W skład Komisji, która sprawuje nadzór nad przebiegiem etapu finałowego Konkursu wejdzie
przedstawiciel
Polskiego
Komitetu
Normalizacyjnego,
przedstawiciel
Organizatora
oraz przedstawiciel jednej ze szkół biorących udział w Konkursie.
§3
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów związanych
z dojazdem.
Konkurs organizowany jest w dniach od 22 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.
Organizator przyjmuje zgłoszenia Szkoły do Konkursu wyłącznie na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
zsp2siedlce@wp.pl
Konkurs jest dwuetapowy: obejmuje etap szkolny i etap finałowy.
§4
Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami
Regulaminu i zaakceptować jego treść, co oznacza zobowiązanie do przestrzegania postanowień
Regulaminu.
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2.

Udział w Konkursie wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika
Konkursu, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzica lub opiekuna prawnego – załącznik nr 3

ROZDZIAŁ 2.
ETAP SZKOLNY
§5
1. Etap szkolny Konkursu przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
szkoły.
2. Szkolna Komisja Konkursowa drukuje test dla zgłoszonych uczestników i jest odpowiedzialna
za zapewnienie odpowiednich warunków przeprowadzenia etapu szkolnego Konkursu gwarantującego
samodzielność pracy.
3. W przypadku zaistnienia ku temu okoliczności Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia
konkursu online.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

§6
Organizator wysyła do szkół za pomocą poczty elektronicznej test wraz z kluczem odpowiedzi
na eliminacje szkolne i test na dogrywkę z odpowiedziami.
Test składa się z 20 pytań. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 45 minut. Za każdą
poprawną odpowiedź uczeń może zdobyć 1 punkt. Maksymalna liczba punktów za rozwiązanie testu
wynosi 20 pkt.
§7
Testy z etapu szkolnego uczniów przechowują Szkolne Komisje Konkursowe.
Szkolne Komisje Konkursowe obowiązuje zasada tajności i nieudzielania informacji na temat pytań
osobom trzecim.
Komisja może zdyskwalifikować uczestnika z powodu stwierdzenia niesamodzielnej pracy.
Po sprawdzeniu testów Szkolna Komisja Konkursowa wyłania trzech zwycięzców, a następnie wysyła
ich dane oraz podpisane zeskanowane oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych na adres: zsp2siedlce@wp.pl lub pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 8, 08-110 Siedlce. (załącznik nr 2 i nr 3
lub 3a).
W przypadku, kiedy pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w danej szkole zajęła więcej niż jedna osoba,
o tym kto zostanie wytypowany do etapu finałowego decyduje dogrywka. Dogrywka polega
na wypełnieniu dodatkowego testu. W tym celu każda szkoła otrzyma od Organizatora dodatkowy
zestaw pytań wraz z kluczem odpowiedzi.
Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości w sposób przyjęty w danej szkole.

ROZDZIAŁ 3
ETAP FINAŁOWY
§8
1. Etap finałowy polega na wypełnieniu przez ucznia testu zawierającego 25 pytań jednokrotnego
wyboru.
2. Test składa się ze zróżnicowanych pytań. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 45 minut.
Za każdą poprawną odpowiedź uczeń może zdobyć 1 punkt. Maksymalna liczba punktów za
rozwiązanie testu wynosi 25.
3. Etap finałowy odbędzie się 17 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Mikołaja w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 8.
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4. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu finału zostaną podane zainteresowanym szkołom
w późniejszym terminie.
5. Komisja może zdyskwalifikować ucznia z powodu stwierdzenia niesamodzielnej pracy.
6. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów, zdobytych przez poszczególnych uczestników,
Komisja Konkursowa sporządza protokół i podaje wyniki do wiadomości publicznej.
§9
1. Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z testu.
2. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczniów o kolejności miejsc decyduje
dogrywka, która polega na rozwiązaniu dodatkowego testu.
§ 10
1. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymują dyplomy oraz materiały edukacyjne i promocyjne
dotyczące normalizacji.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez PKN, a ponadto zostaną przyznane
3 równorzędne wyróżnienia.









ROZDZIAŁ 4.
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU
§ 11
1. Wymagany zakres wiedzy dostępny jest na stronach internetowych PKN www.pkn.pl
https://www.pkn.pl/
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/start
https://wiedza.pkn.pl/web/szkolenia/szkolenia-bezplatne
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/wiadomosci-pkn-miesiecznik
https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/popularne-zagadnienia
Scenariusze lekcji http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/scenariusze-lekcji
FAQ https://www.pkn.pl/na-skroty/faq

Przykładowe zagadnienia:
Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) jako krajowa jednostka normalizacyjna; historia PKN; organizacja
PKN (RN, OT: RS, KT, KZ, PK); współpraca PKN z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
normalizacyjnymi; definicja, cechy oraz cele normy i normalizacji; PN, Znak Zgodności z PN; rodzaje norm,
prawa autorskie do PN, odpłatność za normy; ICS; normy: ISO 14000, ISO 9000, ISO 37120; oznakowanie
CE; sektory normalizacji.

1.
2.
3.
4.
5.

ROZDZIAŁ 5.
TERMINY
§ 12
Zgłoszenie szkół do konkursu do 22 listopada 2021 r. (załącznik nr 1).
Dostarczenie testów i klucza odpowiedzi do szkół przez Organizatora 02 grudnia 2021 r. do godziny
12.00.
Przeprowadzenie etapu szkolnego w dniu 03 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 w poszczególnych szkołach.
Przesłanie przez Szkolne Komisje Konkursowe do Organizatora danych 3 zwycięzców i uzyskanych
przez nich punktów do dnia 10 grudnia 2021 r.
Finał konkursu: 17 grudnia 2021 r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Siedlcach.
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6.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz przeprowadzenia konkursu
w formie online jeśli zajdą ku temu okoliczności, o czym muszą zostać poinformowani wszyscy
uczestnicy Konkursu.
ROZDZIAŁ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Kwestie nieuregulowane w Regulaminie są ostatecznie rozstrzygane przez Organizatora.
Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
§ 14
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
Celem przetwarzania danych jest wyłącznie realizacja i promocja Konkursu.
Dane przetwarzane w związku z wygraną w Konkursie będą udostępnione na stronie internetowej
Organizatora i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Dane są przetwarzane za zgodą Uczestnika Konkursu, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna
prawnego.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia,
aktualizacji oraz uzyskania wyczerpującej informacji na ten temat.
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY
W REGIONALNYM KONKURSIE WIEDZY NORMALIZACYJNEJ
Nazwa i adres szkoły wraz z danymi teleadresowymi (telefon, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu na etapie szkolnym (imię i nazwisko, telefon
kontaktowy, e-mail)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………
miejscowość, data

……………………………….
pieczątka, podpis dyrektora
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Załącznik nr 2
Zgłoszenie uczniów do finału Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej
………………………………………
(miejscowość, data)

(pieczęć szkoły)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach
Zgłaszamy kandydatów do finału Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej
lp.
1.

Nazwisko i imię

klasa

zawód

liczba punktów

2.
3.
W eliminacjach szkolnych uczestniczyło ……………. uczniów
Eliminacje szkolne przeprowadzono w dniu …………………………………….
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
(Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej)

……………………………………………
(podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 3
Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej
Imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia ucznia -pełnoletniego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej przez Organizatora Konkursu.
Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym momencie przysługuje
mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam także zgodę na utrwalanie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie w postaci zdjęć,
filmów, nagrań oraz na jego rozpowszechnianie – przez Organizatora Konkursu i jednostki, które objęły
Konkurs patronatem. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku
na stronach internetowych jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych w
celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z części finałowej konkursu i innych wydarzeń
związanych z konkursem. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo
i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku.
Jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z klauzulą
informacyjną stanowiącą załącznik nr 3b do Regulaminu Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Przyjmuję
do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania
w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach oraz Samorządowego Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

…………………………………………..............
(miejscowość, data)

……….……….…………...……........…
Czytelny podpis ucznia składającego oświadczenie
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Załącznik nr 3 a
Regionalny Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej
Imię, nazwisko, data oraz miejsce urodzenia ucznia -niepełnoletniego uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:
………………………………………………………………………

Oświadczenie
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna 1 zawartych w formularzu
zgłoszeniowym do Regionalnego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej, przez Organizatora Konkursu.
Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo
do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wyrażam także zgodę
na utrwalanie wizerunku córki/syna1 w związku z udziałem w Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej w postaci
zdjęć, filmów, nagrań oraz na jego rozpowszechnianie – przez Organizatora Konkursu i jednostki, które objęły
Konkurs patronatem. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: udostępnianie wizerunku
na stronach internetowych jak i innych mediach, w prasie oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych
w celu promocji, informowania i przedstawienia relacji z części finałowej konkursu i innych wydarzeń
związanych z konkursem.
Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie
rozpowszechniania wizerunku. Jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie danych odbywać się będzie
zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 3b do Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy
Normalizacyjnej. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych
osobowych i ich poprawiania w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach oraz
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

…………………….……….…………...
(miejscowość, data)

1

…………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna składającego oświadczenie)

niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 b
Konkurs Wiedzy Normalizacyjnej
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych są Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 8, 08-110 Siedlce, www.zsp2siedlce.pl oraz
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6,
08-110 Siedlce, www.scdidn.siedlce.pl.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu zsp2siedlce@wp.pl oraz
scdidn@scdidn.siedlce.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z prowadzoną działalnością - w celu organizacji Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów Konkursu.
Uzyskanie danych
Pani/Pana dane osobowe zostały/będą uzyskane w ramach przesłanego do nas zgłoszenia na konkurs.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym
przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości udziału w Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania –
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana
strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas
jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora
– do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. (np. instytucje które obejmują patronatem
organizowany konkurs, fundatorzy nagród itp.)
Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych
danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu
nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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