
Regulamin III Gminnego Konkursu Ortograficznego  

o tytuł: Gminnego TORREADORA Ortografii  

pn.: „Krościeńska walka z BYKAMI.” 

 

I. Cele konkursu: 

- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, 

- wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, 

- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy, 

- bogacenie języka ojczystego, 

- integracja środowisk społecznych. 

- wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, 

- propagowanie alternatywnych form rozrywki, 

- rozwijanie zainteresowań tajnikami poprawnej polszczyzny, 

- propagowanie patriotyzmu oraz lokalnej tradycji i kultury, 

- promocja Gminy Krościenko Wyżne. 

 

II. Organizacja konkursu: 

1. Organizatorami konkursu są Wójt Gminy Krościenko Wyżne i Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. 

2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w dniu 16.10.2022 r., o godz. 17:00 

w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.  

3. Warunkowo może się odbyć drugi etap konkursu zgodnie z punktem 7. 

4. Do udziału w konkursie mogą zgłosić się mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne  

(tj. sołectw Krościenko Wyżne i Pustyny), 

5. W kategorii DUETY wymaganym jest, aby co najmniej jedna osoba była mieszkańcem 

Gminy Krościenko Wyżne. 

6. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszenia dokonują wyboru kategorii, w której chcą wziąć 

udział, a są to: 

Kategorie indywidualne: 

-kategoria JUNIOR (od 9 – 13 lat) 

- kategoria JUNIOR PLUS (od 14 – 18 lat) 

- kategoria MEDIUM (od 19 – 50 lat) 



- kategoria SENIOR (51 lat +) 

6. Spośród uczestników wszystkich kategorii indywidualnych zostanie wyłoniony Gminny 

Torreador Ortografii – osoba, która popełni najmniej błędów w treści dyktanda. 

7. W przypadku, gdy najmniejszą ilość błędów popełni więcej niż jeden uczestnik, odbędzie 

się etap ustny.  

 

DUETY: (przynajmniej jedna osoba z duetu musi być mieszkańcem Gminy 

Krościenko Wyżne): 

- rodzic z dzieckiem,  

- babcia/dziadek z wnuczkiem,  

 - sąsiad z sąsiadem,  

 - koleżanka z kolegą  

 

III Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników 

konkursu: 

1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) Imię i nazwisko 

b) Wiek 

c) Miejsce zamieszkania 

d) Imię i nazwisko rodzica (w przypadku dziecka) 

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędnym 

warunkiem do udziału w konkursie. 

 

IV Ogólne zasady konkursu: 

1. Termin przyjmowania zgłoszeń: od 1.10.2022 r., do 12.10.2022 r. 

2. Zgłoszenia można dokonać w: 

a) Urzędzie Gminy w Krościenku Wyżnym,  

b) Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym oraz jej filii w Pustynach, 

c) Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym. 

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w wyżej wymienionych placówkach,  

jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz profilu Gmina Krościenko Wyżne 

na portalu Facebook.  

4. Teksty dyktand należy wypełnić długopisem (czarnym lub niebieskim), nie można 

używać korektora. Skreślony lub poprawiony wyraz traktowany będzie jako błąd.  



5. Prace zostaną ocenione komisyjnie.  

6. Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają dyplomy i statuetki za miejsca, natomiast 

Gminny TORREADOR Ortografii dyplom oraz nagrodę główną. 

7. W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele języka polskiego z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. 

 

SPOSÓB SPRAWDZANIA PRAC: 

Za każdą prawidłowo rozwiązaną trudność przyznawany jest jeden punkt, natomiast za  błąd 

ortograficzny nie przyznaje się punktu. Nie przyznaje się punktu również za pozostawione 

puste pole w miejscu oznaczenia trudności. 

 

 

Załączniki: 

1) Formularz zgłoszeniowy (dziecko) 

2) Formularz zgłoszeniowy (dorosły) 

3) Formularz zgłoszeniowy (duety) 

4) Klauzula informacyjna RODO 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(DZIECKO) 

 

 Ja niżej podpisana/y…………………………………………………….., zamieszkała/y  

w miejscowości ……………………………………., wyrażam zgodę na udział mojego 

syna/córki …………………………………………w wieku:……… w III Gminnym 

Konkursie Ortograficznym pn.: „Krościeńska Walka z Bykami” w kategorii: 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz jego 

załącznikami i akceptuję ich postanowienia. 

        

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 

(Dz. Urz. UE L.2016.119.1)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 

dziecka niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w  III Gminnym Konkursie Ortograficznym  

pn.: „Krościeńska Walka z Bykami”, oraz na korzystanie z mojego wizerunku i wizerunku mojego 

dziecka w związku z wydarzeniem w celu budowania pozytywnego profilu administratora  

w mediach i przestrzeni publicznej. 

 

 

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(DOROSŁY UCZESTNIK) 

 

 Ja niżej podpisana/y…………………………………………………….., zamieszkała/y  

w miejscowości ……………………………………., w wieku ……., zgłaszam swój udział 

w III Gminnym Konkursie Ortograficznym pn.: „Krościeńska Walka z Bykami” w 

kategorii: 

……………………………………………………………………………………………… 

 Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz jego 

załącznikami i akceptuję ich postanowienia. 

        

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 

(Dz. Urz. UE L.2016.119.1)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w III Gminnym Konkursie Ortograficznym pn.: „Krościeńska 

Walka z Bykami” oraz na korzystanie z mojego wizerunku w związku z wydarzeniem w celu 

budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej. 

 

 

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 

 



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

………………………….., dnia ………………………… 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

(DUETY) 

 

 Ja niżej podpisana/y…………………………………………………….., zamieszkała/y  

w miejscowości ……………………………………., w wieku ……., zgłaszam swój udział 

w III Gminnym Konkursie Ortograficznym pn.: „Krościeńska Walka z Bykami” w 

kategorii: 

DUETY  wraz z …………………………………………………………………….(osoba 

wypełnia drugi formularz zgłoszeniowy) 

 Ponadto oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem konkursu oraz jego 

załącznikami i akceptuję ich postanowienia. 

        

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a 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 

(Dz. Urz. UE L.2016.119.1)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

niezbędnych dla potrzeb uczestnictwa w III Gminnym Konkursie Ortograficznym pn.: „Krościeńska 

Walka z Bykami” oraz na korzystanie z mojego wizerunku w związku z wydarzeniem w celu 

budowania pozytywnego profilu administratora w mediach i przestrzeni publicznej. 

 

 

 ……………………………………. 

          (data i podpis) 



Załącznik nr 4 do Regulaminu 

 

Ogólna klauzula informacyjna 

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

27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119.1.) – dalej RODO − informujemy, że:  

 

1. Administrator danych osobowych: 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Krościenku Wyżnym są Administratorami Twoich danych osobowych. 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować telefonicznie tel. 

13 4315190 lub e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl  

3. Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzanie Twoich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne 

w celu realizacji III Gminnego Konkursu Ortograficznego pt.: „Krościeńska Walka  

z Bykami”. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Prawo do sprzeciwu 

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych 

celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją 

dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich 

interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych  

Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy o pracę będą przechowywane przez 

okres zgodny z kategorią archiwalną. 

6.  Odbiorcy danych 

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające tj. witryny 

internetowe i prasa. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

    Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 

6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.   

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest warunkiem koniecznym 

do dopuszczenia do III Gminnego Konkursu Ortograficznego pt.: „Krościeńska Walka 

z Bykami”. 

9. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

mailto:odo@kroscienkowyzne.pl

