Regulamin konkursu z języka niemieckiego
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
„ÖSTERREICH – LAND, LEUTE, SPRACHE”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
2. Adresaci
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Częstochowy oraz z powiatów:
częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego. Udział w konkursie jest dobrowolny
i bezpłatny.
3. Cele konkursu:
a) zaakcentowanie obchodów 100-lecia powstania Republiki Austrii,
b) popularyzowanie wiedzy o kulturze i historii Austrii,
c) motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,
d) sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, znajomości zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz wiadomości z zakresu realio- i kulturoznawstwa Austrii.
4.Tematyka konkursu:
Konkurs z języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Österreich – Land, Leute,
Sprache” jest konkursem językowym z elementami kulturowymi. Temat przewodni konkursu brzmi:
Austria – kraj, mieszkańcy, język.
5. Forma konkursu:
5.1. Konkurs ma formę pisemną i obejmuje:
a) test leksykalno-gramatyczny,
b) rozumienie tekstu czytanego,
c) elementy kulturoznawcze.
5.2. Test składa się z zadań typu:
a) prawda/fałsz,
b) uzupełnianie luk,
c) jednokrotnego/wielokrotnego wyboru,
d) na dobieranie.
6. Zakres materiału dotyczący realio- i kulturoznawstwa Austrii:
a) geografia
b) symbole narodowe
c) podział administracyjny (państwa związkowe i ich stolice)
d) największe miasta i ich zabytki
e) znani Austriacy (polityka, historia, kultura, sport)
g) język niemiecki w Austrii (nazwy artykułów spożywczych)

7. Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła 126/130 w Częstochowie. Ogłoszenie wyników
nastąpi za pośrednictwem strony internetowej RODN „WOM” w Częstochowie w ciągu 7 dni od daty
zakończenia konkursu.
8. Czas trwania konkursu: 90 minut.
9. Zgłoszenie uczniów do konkursu:
Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 7 listopada 2018 r. na adres e-mailowy:
liberda@womczest.edu.pl:
a) karty zgłoszenia (załącznik nr 1)
b) zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 2)
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 3)
Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach konkursu przedstawione są w klauzuli
informacyjnej w pkt. 14 regulaminu. Dane osobowe uczestnika niepełnoletniego przetwarzane są na
podstawie zgody jego rodzica/opiekuna prawnego, a dane osobowe uczestnika pełnoletniego – na
podstawie wyrażonej przez niego zgody (załącznik nr 2). Dane osobowe nauczyciela przetwarzane są jako
informacja publiczna oraz na podstawie zgody nauczyciela/opiekuna (załącznik nr 3). Do pozyskania
powyższych zgód zobowiązane są szkoły/placówki, do których uczęszczają uczniowie, a brak powyższych
zgód uniemożliwia udział w konkursie.
Zgłoszenia udziału dokonuje szkoła na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1), wypełnionej
czytelnie pismem drukowanym lub elektronicznie oraz dostarczyć do organizatora konkursu.
10. Nagrody:
O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów. Laureaci dwóch pierwszych miejsc otrzymają
vouchery na wakacyjne kursy językowe w Austrii. Poza tym wszyscy laureaci i osoby wyróżnione
otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do
konkursu.
11. Za przygotowanie arkusza konkursowego i sprawdzenie prac będzie odpowiedzialny nauczycielkonsultant ds. języka niemieckiego Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie.
12. Decyzja komisji dotycząca oceny prac jest ostateczna.
13. Postanowienia końcowe:
13.1. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
13.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
konkursu oraz prawo do zmiany regulaminu.
13.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.10.2018 r.
Koordynator konkursu:
Dorota Liberda, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie, tel. 34 360 60 04 wew. 224
liberda@womczest.edu.pl

14. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z:
Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) - RODO
1. Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
2. W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych
(IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem: daneosobowe@womczest.edu.pl.
3. Administrator przetwarza dane:
a. imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna jako informację publiczną, ściśle związaną
z wypełnianiem funkcji nauczyciela w szkole (zgodnie z art. 86 RODO) w celu
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach
internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie
oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”,
b. nr telefonu, adres e-mail, wizerunek nauczyciela/opiekuna na podstawie jego zgody (art.
6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a w przypadku
wizerunku publikowania w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN
„WOM” w Częstochowie oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
c. imię i nazwisko ucznia, szkołę, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica/
opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub zgody ucznia pełnoletniego (art. 6 ust.
1 lit. a) RODO) w celu udziału w konkursie i publikowania informacji w serwisach
internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie
oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej
lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi
archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa:
- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach;
- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach;
- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które
zobowiązują do udostępnienia danych.
6. W przypadku danych ucznia, oraz danych kontaktowych nauczyciela ich podanie jest
dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
7. Właścicielowi danych (rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia niepełnoletniego, uczniowi
pełnoletniemu, nauczycielowi) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. W każdym przypadku właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.
10. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są pod
adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/

