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Regulamin 

XX Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego on-line 

w roku szkolnym 2021/2022 organizowanego przez 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze  

Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”  

 

I. Założenia ogólne. 

1. Celem konkursu jest: 

 popularyzacja wiedzy informatycznej, 

 rozwijanie zainteresowań związanych z informatyką, 

 kształcenie umiejętności posługiwania się Internetem. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, szkół 

ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z terenu Polski. 

 

II. Zakres wiedzy. 

1. Historia informatyki i Internetu, w tym systemów operacyjnych, baz danych. 

2. Powstawanie języków programowania i ich twórcy, programy komputerowe. 

3. Budowa i ogólne zasady działania komputerów, dysków, mikroprocesorów itp. 

4. Sieci informatyczne ich podział i funkcjonowanie. 

5. Usługi serwerowe, protokoły sieci WEB. 

6. Edytory tekstów. 

7. Komunikatory i media społecznościowe, poczta elektroniczna. 

8. Cyberbezpieczeństwo, zagrożenia i ochrona prze nimi. 

9. Wyszukiwarki internetowe. 

10. Największe firmy komputerowe. 

11. Podstawy programowania. 

12. Ochrona przed spamem. 

13. Net etykieta. 

14. Naukowe sieci komputerowe. 

15. Gry komputerowe, e-sport, historia korzyści i zagrożenia. 

 

III.  Organizacja konkursu. 

1. Konkurs przebiega dwuetapowo. 

 Etap szkolny przeprowadza powołana przez dyrektora Szkolna Komisja 

Konkursowa (SKK), która kwalifikuje do drugiego etapu dowolną liczbę uczniów 

ze swojej szkoły. Zasady kwalifikacji uczniów określa SKK. Protokół z eliminacji 

szkolnych  pozostaje w szkole. SKK określa także zasady eliminacji szkolnych 

wynikające z obostrzeń z powodu pandemii. 

 Finał ogólnopolski przeprowadzany jest online. 

2. Każdy uczestnik konkursu musi mieć własne konto pocztowe. 

3. Na dwa tygodnie przed planowanym konkursem zostanie uruchomiona strona testowa 

w linku Testy i ankiety pod nazwą - Test XX OGKI online. 

4. Etap szkolny należy przeprowadzić do 14 marca 2022 r. 

5. Pytania konkursowe online będą udostępnione dnia 21 marca 2022 r. na stronie 

PCDNiPPP w Górze w godz. 10:00 - 10:30. 

6. Pytania zostaną udostępnione na stronie: https://pcdn.edu.pl w linku Testy i ankiety 

pod nazwą - XX OGKI online. 
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7. Wyniki eliminacji finałowych zostaną opublikowane w zakładce konkursy na stronie 

PCDNiPPP w Górze, po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

laureata. 

8. Laureatem zostaje 1 uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w ocenie 

dokonywanej automatycznie przez system. W przypadku wielu osób uzyskujących ten 

sam wynik punktowy, laureata określa się na podstawie najkrótszego czasu udzielania 

odpowiedzi zarejestrowanego przez system. 

9. O terminie i miejscu wręczania dyplomów i nagród uczniom oraz podziękowań ich 

opiekunom, poinformowany zostanie dyrektor szkoły. Nagrodę należy odebrać 

osobiście. 

 

IV. Sponsorzy. 

1. Nagrody dla laureatów konkursu funduje Powiat Górowski i inni sponsorzy. 

2. Organizatorzy zapewniają ogłoszenie listy sponsorów w Internecie na stronie www 

PCDNiPP-P  w Górze oraz reklamę w czasie eliminacji konkursowych. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

Konkurs zostanie zamieszczony na liście konkursów kuratoriów dolnośląskiego, 

lubuskiego i wielkopolskiego. 

 

VI. Ochrona danych osobowych. 

1. Zgodę na udział w konkursie uczestnik wyraża pisemnie. Wzór zgody stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z informacją o  przetwarzaniu 

danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do Zgody na udział w konkursie.  

3. SKK przekazuje organizatorowi tylko listę uczestników zakwalifikowanych do finału 

powiatowego i dołącza do protokołu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko 

zakwalifikowanych uczniów. 

4. W czasie trwania turnieju, przeglądu lub konkursu uczniowie powinni się znajdować 

pod opieką nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, swoich rodziców lub 

prawnych opiekunów. Organizator nie odpowiada za indywidualne bezpieczeństwo 

ucznia w czasie przebywania na korytarzach, w toaletach, w  drodze na konkurs lub 

w czasie powrotu do domu. 

5.  PCDNiPP-P w Górze przeprowadzać będzie fotorelację. Zdjęcia zostaną umieszczone 

na stronach internetowych organizatora (w tym jego mediach społecznościowych) 

w celu udokumentowania wydarzenia oraz w celach promocyjno-marketingowych. 

Zdjęcia mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu, celem umieszczenia na 

jego stronach internetowych (w tym mediach społecznościowych) w ramach promocji 

działań i zadań oświatowych. 

6. PCDNiPP-P w Górze ogłosi zwycięzców (laureatów, wyróżnionych, finalistów) na 

stronach internetowych organizatora (w tym jego mediach społecznościowych), 

podając imię i nazwisko laureata konkursu, grupę wiekową, nazwę szkoły oraz imię 

i nazwisko opiekuna.  

7. PCDNiPP-P w Górze może przekazać wyniki konkursu do organu prowadzącego, 

celem umieszczenia informacji na jego stronach internetowych (w tym mediach 

społecznościowych). 

 

Uczestnictwo w konkursie wymaga zalogowania do serwisu https:pcdn.edu.pl. Jeśli nie masz 

konta musisz się zarejestrować wpisując swoje dane. Jeśli dane nie będą poprawne, możesz 

być nie uwzględniony przy ocenie. 



 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu XX Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu 

Informatycznego on-line 

Zgoda na udział w konkursie 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

w konkursie………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podaj pełną nazwę konkursu, turnieju, itp.) 

 

organizowanym przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze. 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu w tym z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych. 

...................................................................................... 

                                                                              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zgoda na publikację wizerunku  

 

Wyrażam / nie wyrażam
1 

zgodę/y na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze wizerunku mojego dziecka. Promując 

działania związane z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, konkursów 

i innych uroczystości oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie 

będzie naruszał godności mojego dziecka.  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (RODO), informujemy Państwa, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra, tel. 

(65) 544 12 77, e-mail: pcdn@pcdn.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie oraz publikacji wizerunku.   

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa 

okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze 

przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano 

inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 
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