
 
 

 

 

Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna, 

Bo pola, sioła, okopy 

I krew, i ciało, i ta jego blizna 

To ślad — lub — stopy. 

C. K. Norwid „Moja ojczyzna”  

 

 

 

 

REGULAMN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZOWEGO 

„ŚLADAMI NORWIDA” 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida                             

w Wyszkowie. 

2. Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego. 

3. Konkurs ma charakter tematyczny i dotyczy życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

4. Konkurs odbywa się w formie gry terenowej, w czasie której uczestnicy będą wykonywać 

zadania sprawdzające wiedzę z zakresu życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. 

 

CELE KONKURSU 

 

 uczczenie 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida; 

 zachęcenie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat życia i twórczości 

Cypriana Norwida; 

 wcielanie w życie ideałów poety jako drogowskazów moralnych dla „późnych wnuków”- 

Polaków XXI wieku; 



 rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy i wykorzystania 

informacji z różnych źródeł; 

 wdrażanie do samokształcenia; 

 umożliwienie i propagowanie pracy w zespole; 

 cele konkursu „Śladami Norwida” korelują z podstawowymi kierunkami realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

o rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów; 

o wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii 

cyfrowych; 

o działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa mazowieckiego, którzy w etapie szkolnym konkursu wykazali się wiedzą 

dotyczącą biografii i twórczości Cypriana Kamila Norwida,  rozwiązując test  przesłany 

przez Organizatora Konkursu. Test zostanie przesłany do szkół, które do dnia 30 

kwietnia  2021 r.  potwierdzą swój udział w konkursie wg zasad określonych 

w Regulaminie. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. Uczniowie przystępujący do konkursu 

muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział 

w konkursie oraz na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. 2). 

3. Uczniowie przystępujący do konkursu obowiązani są okazać legitymację szkolną lub 

inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów oraz przez szkołę.  

5. Do konkursu szkoła może zgłosić jedną dwuosobową drużynę (uczniowie klas VII 

i VIII). 



6. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie pisemnej (zał. 1) do 30 kwietnia 

2021 roku (decyduje data stempla pocztowego), na adres: 

1 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie 

ul. Tadeusza Kościuszki 52A 

07-200 Wyszków, z dopiskiem KONKURS „ŚLADAMI NORWIDA” 

lub na adres mailowy biblioteka@1lowyszkow.pl 

7. Konkurs „Śladami Norwida” odbędzie się 28 maja 2021 r., niezależnie od pogody na 

terenie obiektów I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 

w Wyszkowie oraz w pobliskim Parku Miejskim. 

8. Nauczyciel - opiekun grupy nie startuje ze swoją drużyną, ale może ją stale 

obserwować.  Każdej drużynie zostanie przyporządkowany przewodnik – uczeń 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.  

9. Program merytoryczny konkursu oraz wymagany zakres informacji, z jakim powinni 

zapoznać się uczniowie przed przystąpieniem do rywalizacji, zostanie opublikowany 

do 29 dnia stycznia 2021 r. na stronie internetowej strony w zakładce Biblioteka, w 

zakładce Konkurs „Śladami Norwida”. 

 

ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Konkurs Wiedzowy „Śladami Norwida” ma formę gry terenowej i zawierać będzie 

15 zadań, rozmieszczonych na terenie I Liceum Ogólnokształcącego oraz w Parku 

Miejskim w im. Karola Ferdynanda Wazy, w postaci kodów QR, stanowisk 

testowych oraz instalacji scenograficznych. Zadaniem uczniów będzie 

zeskanowanie kodu za pomocą aparatu w telefonie komórkowym, udzielenie 

odpowiedzi i wpisanie jej w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi, którą 

otrzymają uczniowie na punkcie startowym. Przy każdym zadaniu pojawi się 

również wskazówka, jak dotrzeć do kolejnej zagadki. Za rozwiązanie zadania grupa 

otrzymuje punkty w skali od 1 do 3 w zależności od stopnia trudności pytania. 

2. Drużyny startują w 5 minutowych odstępach, w kolejności wg losowania, w dniu 

konkursu na punkcie startowym. 

3. Na wykonanie wszystkich zadań organizatorzy przewidują od 90 do 120 minut.  

4. W czasie gry drużyna zobowiązana jest mieć ze sobą przynajmniej jeden telefon 

komórkowy, z dostępem do Internetu i sprawnym aparatem. 

5. W konkursie zwycięży drużyna, której w czasie od 90 do 120 min od chwili startu 

uda się zdobyć największą liczbę punktów. 
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JURY KONKURSU 

 

1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”. 

2. Jury oceniać będzie poprawność odpowiedzi zgodną z kluczem odpowiedzi 

przygotowanym do zadań. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół. 

3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników 

konkursu. 

 

NAGRODY  

 

1. Organizator Konkursu „ŚLADAMI NORWIDA” przewiduje nagrody rzeczowe. 

 

2. Jury przyzna nagrody za I, II, III miejsce. Laureatami konkursu zostają drużyny, które 

uplasowały się na podium. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i podziękowania. 

 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz 

w prasie, mediach i Internecie.  

 

4. Laureaci KONKURSU „ŚLADAMI NORWIDA” zostaną powiadomieni o sposobie 

odbioru nagrody drogą mailową lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystą galę rozdania 

nagród.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać, pisząc na adres:   

biblioteka@1lowyszkow.pl  

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 
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OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA UDZIAŁU  

W KONKURSIE WIEDZOWYM „ŚLADAMI NORWIDA” 

 

Działając w imieniu I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie (na podstawie 

art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), niniejszym 

informuję, że: 

I. Administrator danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. 

Norwida w Wyszkowie (07-200), przy ul. 11 Listopada 1, którego reprezentuje Dyrektor 

Szkoły.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer 029 742-46-22 oraz 

za pośrednictwem poczty e-mail na adres: szkola@1lowyszkow.home.pl.  

II. Inspektor ochrony danych  

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może 

się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem 

e-mail: iod@odosc.pl.  

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu przeprowadzenia i organizacji 

Konkursu, w tym także do realizacji działań związanych z przyznawaniem nagród i 

publikowaniem informacji o wynikach Konkursu. 

2. Przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, którego 

zasady określa regulamin Konkursu. Przetwarzanie danych następuje na podstawie 

dobrowolnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, która może być wycofana w każdym 

czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie 

wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała. Wycofanie 

zgody może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie lub przyznanie nagrody. 

IV. Skąd możemy dostać twoje dane osobowe i jaki jest zakres uzyskanych danych 

Dane mogą być pozyskiwane bezpośrednio od rodziców lub opiekunów prawnych oraz szkoły, 

która kieruje ucznia do wzięcia udziału w konkursie. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: 

imię, nazwisko, dane kontaktowe, nazwa szkoły, tytuł utworu lub pracy, dane nauczyciela – 

opiekuna ucznia (nazwisko i imię), wizerunek zarówno nauczyciela jak i ucznia, przyznane 

nagrody, zajęte miejsca. 

V. Komu możemy udostępnić Twoje dane 

1. Twoje dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz zajętego miejsca 

zostaną udostępnione na stronie internetowej Administratora oraz w mediach 

społecznościowych, w tym serwisach Facebook, Instagram oraz YouTube. 

2. Na wskazanych stronach internetowych oraz mediach społecznościowych zostaną 

upublicznione zdjęcia z przebiegu organizowanego Konkursu w tym np. z wręczenia 

nagród i wyróżnień. 

VI. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
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Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 

miesięcy po jego zakończeniu. 

VII. Jakie przysługują Ci prawa 

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane i Twoich rodziców masz prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz ich kopii; 

 sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważysz, że są 

niekompletne; 

 ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe 

do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

 sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy masz do tego prawo; 

 wycofania zgody, która została przez Ciebie udzielona. 

VIII. Prawo wniesienia skargi 

Jeśli Ty lub Twoi Rodzice uznacie, że przetwarzamy dane niezgodnie z przepisami prawa, macie 

prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Dane osobowe zebrane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu mogą być przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany lecz nie będą podlegały profilowaniu. 

 


