REGULAMIN XXXVII TURNIEJU WIEDZY
O PACZKOWIE
I. TERMIN TURNIEJU:
XXXVII Turniej Wiedzy o Paczkowie odbędzie się 8 maja o godzinie 1000 w Bibliotece Publicznej
im. Jana Brzechwy w Paczkowie.
II. ORGANIZATORZY TURNIEJU:
1. Biblioteka Publiczna w Paczkowie
2. Gmina Paczków
III. CELE TURNIEJU:
1. Edukacja regionalna i rozbudzanie zainteresowań własnym regionem,
jego historią, kulturą i przyrodą.
2. Poszerzanie wiedzy o współczesnych zagadnieniach i problemach Gminy Paczków.
3. Popularyzacja lokalnych mediów i zbiorów regionalnych Biblioteki w Paczkowie.
IV. KATEGOERIE WIEKOWE:
1. XXXVII Turniej Wiedzy o Paczkowie odbywał się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy V-VII szkół podstawowych (3 - osobowa drużyna)
b) klasy VIII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne (3-osobowa drużyna)
c) klasy Szkoły zawodowej i Liceum (3-osobowa drużyna).
2. Zadania turniejowe będą zróżnicowane i przygotowane oddzielnie dla każdej kategorii.
V. UCZESTNICY TURNIEJU:
1. Do turnieju każda szkoła może zgłosić jedną trzy osobową drużynę w każdej kategorii
wiekowej.
2. Drużyny przystępujące do eliminacji turniejowych są typowane przez szkoły drogą eliminacji
wewnątrzszkolnych.
3. Szkoły, które zdecydują się wziąć udział w konkursie proszone są do dnia 6 maja 2019 do godz.
15.00 przesłać lub dostarczyć osobiście kartę zgłoszenia (załącznik nr.1) na adres: Biblioteka
Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie, ul. Słowackiego 7, 48-370 Paczków.
4. W trakcie Turnieju nie wolno dokonywać zmiany składu osobowego drużyny.
5. Dopuszczenie drużyny o zmniejszonym składzie jest możliwe, za zgodą jury Turnieju.
VI. TEMATYKA TURNIEJU:
1. Wszystkie wiadomości z dziedziny historii, kultury, architektury, przyrody, geografii, zdarzeń
społeczno – gospodarczych miasta Paczków pod warunkiem, że wiadomości te zostały
opublikowane w literaturze, prasie dotyczącej regionu, na oficjalnej stronie internetowej miasta,
lub też są powszechnie znane.
VII. JURY TURNIEJU:
1. W skład jury XXXVII Turnieju Wiedzy o Paczkowie wchodzą osoby reprezentujące Bibliotekę
Publiczną w Paczkowie, oraz inne osoby wytypowane przez organizatorów.
2. Członkowie jury nie mogą być czynnymi nauczycielami szkół biorących udział w Turnieju, ani
też członkami rodzin uczniów biorących udział w Turnieju.
3. Przewodniczącego jury ustalają organizatorzy.
VIII. OCENA DRUŻYN:
1. Jury Turnieju po ocenie wykonania zadań turniejowych ustala I, II i III miejsce w Turnieju
osobno dla każdej kategorii.
2. Jury ze swojej pracy sporządza protokół.
3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez drużyny, jury Turnieju może zarządzić
dogrywkę korzystając z pytań rezerwowych.
4. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
IX. INNE USTALENIA REGULAMINU:
1. Wszystkie zadania turniejowe ustala organizator i mogą to być zarówno zadania pisemne jak i
ustne.
2. Uczestnicy Turnieju nie mogą korzystać z notatek i podpowiedzi, z wyjątkiem dopuszczalnego
porozumiewania się w ramach własnej drużyny, pod karą niezaliczenia odpowiedzi.
3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach niesamodzielnego rozwiązywania zadań
turniejowych, jury Turnieju może orzec dyskwalifikację drużyny.

4. Czas trwania poszczególnych części Turnieju, oraz czas na odpowiedzi ustala osoba prowadząca
Turniej. Przekroczenie dopuszczalnego czasu na zastanowienie się i podane odpowiedzi powoduje
jej niezaliczenie.
5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.biblioteka.paczków.pl.
X. NAGRODY:
Za zajęcie punktowanych miejsc drużyny turniejowe otrzymują nagrody ustalone
przez organizatora Turnieju oraz dyplomy.
Nagrodą może być bezpłatny udział w wycieczce krajoznawczej do Wrocławia i zwiedzanie
Afrykarium Ogrodu Zoologicznego w dniu 9 maja 2019r.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW TURNIEJU:
1. Wymogiem uczestnictwa w Turnieju jest wyrażenie pisemnej zgody uczestnika na przetwarzanie
jego danych osobowych i wizerunku przez Organizatora Turnieju (załącznik nr.2).
2. Za niepełnoletnich uczestników Turnieju pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych
wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Biblioteka
Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie ul. Słowackiego 7. 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), oraz w Ustawie o
Ochronie Danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
6. 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.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. nazwa szkoły i klasy,
c. imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego.
8. Uczestnikom Turnieju przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Uczestnik Turnieju zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach Turnieju.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Turnieju nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Dane uczestników Turnieju nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku.
13. 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.

Załącznik nr.1

Karta zgłoszenia drużyny do udziału w XXXVII Turnieju Wiedzy o Paczkowie

Pieczęć szkoły:

Imiona i nazwiska uczniów:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................

.....................................................................
(podpis dyrektora)

Załącznik nr.2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku dziecka biorącego udział w XXXVII
Turnieju Wiedzy o Paczkowie
Oświadczam, że: udzielam Bibliotece Publicznej im. Jana Brzechwy w Paczkowie z siedzibą w Paczkowie
ul. Słowackiego 7 zwanej "Upoważnionym", bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w
sposób określony w niniejszym oświadczeniu, wizerunku uczestnika zarejestrowanego podczas realizacji
XXXVII Turnieju Wiedzy o Paczkowie.
Niniejsza zgoda upoważnia w/w Bibliotekę do rozpowszechniania Wizerunku w celach promocyjnych
poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w celu
zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych oraz w mediach wewnętrznych.
Celem umożliwienia rozpowszechnienia Wizerunku w celach, w sposób i na zasadach określonych w
niniejszym oświadczeniu wyrażam także zgodę na dokonanie przez Upoważnionego, samodzielnie lub za
pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji zdjęć wykonanych podczas turnieju, niezbędnych do
rozpowszechniania, a polegających na ich obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym
podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory, w tym artykuły z
zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać Wizerunku. Zmiany i modyfikacje
dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez
moją osobę.
W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego Wizerunku, Upoważniony
może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu udzielać osobom trzecim zgody
na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych osobowych dla
celów dokumentacyjnych, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2018 r. Poz 1000) oraz przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:
Imię i nazwisko dziecka: ........................................................... ,
Nazwa szkoły i klasy……………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego: ......................................................... .

Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mojej osobie prawie do dostępu, aktualizacji
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich
przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Udzielenie zgody wskazanej niniejszego oświadczenia następuje
nieodpłatnie. Udzielenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do brania udziału w wydarzeniach
organizowanych w Bibliotece.

................................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

