REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU
CHEMICZNY PASJANS MENDELEJEWA

1. Termin konkursu: etap szkolny – 20 lutego 2020r w macierzystej szkole
etap gminny – 10 marca 2020r w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie
2. Cele konkursu:
 pogłębianie wiedzy i zainteresowań chemią,
 kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
 doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
3. Adresaci konkursu i zakres tematyczny:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych .
Obejmuje on zagadnienia dotyczące budowy układu okresowego, informacji jakie można
uzyskać na jego podstawie. Dodatkowo obowiązuje znajomość życiorysu Dymitra
Mendelejewa.
4. Struktura organizacyjna konkursu:
 Etap szkolny : w przeddzień konkursu na adres mailowy szkoły zostanie wysłany arkusz
zadań wstępnych. Mogą go rozwiązać wszyscy uczniowie klas siódmych, lub wybrani przez
nauczyciela chemii. Uczący sprawdza prace i wyłania trzyosobowy zespół (dodatkowo
dwie osoby rezerwowe), który będzie reprezentował daną szkołę. Wyniki eliminacji należy
przesłać do dnia 24 lutego 2020r. na adres skchem@wp.pl .
 Etap gminny: Wyłonione w eliminacjach szkolnych trzyosobowe zespoły będą
rywalizowały w konkurencjach różnego typu, w tym w formie interaktywnego testu.
- Zwycięża zespół, który zdobędzie największą ilość punktów.
- Komisję konkursową stanowią nauczyciele chemii z Zespołu Szkół oraz przybyli
na konkurs ze swymi wychowankami.
- Wyniki konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi bezpośrednio po
zakończeniu konkursu.
5. Zapisy końcowe:
 Każda szkoła zgłaszająca swój udział w konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin,
oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów
(załącznik nr 1), na ich udział w konkursie na warunkach określonych w Regulaminie.
 Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać do dnia 17 lutego 2020r na adres
skchem@wp.pl
6. Literatura: podręcznik do chemii (kl. VII ), zbiory zadań, encyklopedie (życiorys Dymitra
Mendelejewa).

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział
w Konkursie „Chemiczny pasjans Mendelejewa” w roku szkolnym
2019/2020.

Ja……………………………………………………………………………………………………………………………….
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i użycie
wizerunku mojego dziecka (wychowanka)……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………ucznia klasy ...............
szkoły:...........................................................................................................................

w zakresie publikacji zdjęć dokumentujących przebieg Konkursu, a także na podanie imienia,
nazwiska ucznia oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza, na stronie internetowej, profilach
Zespołu Szkół na portalach społecznościowych oraz w mediach w celach promocyjnych,
edukacyjnych i informacyjnych.
Przyjmuję do wiadomości, że
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół w Nowej Sarzynie,
2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursie „Chemiczny pasjans Mendelejewa”,
3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie,
4. mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania zgodnie z art. 32 Ustawy
o ochronie danych osobowych.

.......................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego)

