
    

III "Konkurs Fizyczny in English" o zasięgu międzynarodowym  

objęty jest honorowym patronatem: 

- Dyrektora Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego 

- Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 

- Dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Z. Religi  

w Zabrzu 

- Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach 

 

Celem i założeniem konkursu są: rozwijanie zainteresowań uczniów fizyką, zachęcanie do           

sprawdzenia i wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w zadaniach formułowanych  

w języku angielskim oraz pogłębianie słownictwa w języku angielskim.  

Organizatorem III edycji "Konkursu Fizycznego in English" (dalej jako: Konkurs) jest           

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach z siedzibą w           

Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18. 

 

Zgłaszający oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 jest Administratorem         
danych osobowych, które udostępnia w ramach zgłoszenia konkursowego oraz zobowiązuje          
się do przedstawienia treści regulaminu i uzyskania jego akceptacji przez opiekunów           
prawnych Uczestników. 
 
Organizator , że Zgłaszający dysponuje odpowiednimi instrumentami legalizującymi        
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz udział tego Uczestnika/Uczestników w         
Konkursie. 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7,8 oraz 3 gimnazjalnych.  

Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

 

2. Czas i miejsce konkursu: 

08.02.2019r godz. 10:00 – test konkursowy oraz warsztaty 

12.03.2019   godz. 12:00 – finał konkursu i wręczenie nagród 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach 

ul. Witosa 18, 40-832 Katowice 



 

3. Obowiązująca tematyka: 

 Od uczestników konkursu wymagane są: 

- wiedza z zakresu fizyki obejmująca następujące działy: Kinematyka, Dynamika, Energia,           

Właściwości materii, Elektryczność i Magnetyzm. 

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie treści zadań i            

udzielenie krótkiej odpowiedzi.  

 

4. Forma konkursu  

Konkurs składa się z testu pisemnego, do którego przystępują wszyscy zgłoszeni uczestnicy            

oraz konkursu w formie: 1 z 10, która dotyczy jedynie 10 najlepszych uczestników -              

Finalistów, wyłonionych na podstawie wyników testu pisemnego.  

 

A.  Test pisemny 

Test składa się z 10 zadań mieszanych (m.in. test wyboru, zadania wymagające uzupełnienia             

lub krótkich obliczeń, zadania otwarte mogą składać się z kilku podpunktów). Czas           

trwania: 60 minut. 

Treści wszystkich zadań zostaną podane w języku angielskim. 

  

W czasie rozwiązywania zadań uczeń może korzystać jedynie z prostego kalkulatora, który            

należy zabrać ze sobą.  

Zabrania się korzystania z innych urządzeń elektronicznych.  

W tym dniu, dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów przewidziane są warsztaty. 

 

B. Konkurs 1 z 10 dla Finalistów.  

Każdy Finalista bierze udział w konkursie 1 z 10, podczas którego odpowiada na krótkie              

pytania aż do wyłonienia Laureatów. Wszystkie pytania z zakresu fizyki formułowane           

w języku angielskim.  

 

5. Uczestnicy zobowiązani są zgłosić swój udział najpóźniej do 11.01.2019  

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie szkoły, wankowicz.edu.pl  

(https://wankowicz.edu.pl/nasz-wankowicz/konkurs-fizyczny) 

 



6. Udział w konkursie jest bezpłatny.  

 

7. Koordynatorem konkursu jest mgr Marta Skwarek, nauczyciel fizyki  

Kontakt: m.skwarek@wankowicz.edu.pl Ochrona danych osobowych  

 
Z uwagi na art. 14 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne Liceum Ogólnokształcące        

im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach z siedzibą w Katowicach (40-832) przy ulicy            

Witosa 18 (dalej jako: Administrator);  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się          

pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję na adres         

Administratora z dopiskiem „IOD”; 

3) źródłem pozyskania danych osobowych jest podmiot Zgłaszający uczestnika Konkursu;  

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadania wykonywanego w           

interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia 2016/679, tj. w celu               

promowania nauki i podejmowania inicjatyw edukacyjnych oraz na podstawie art. 6 ust.            

1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie             

wizerunku; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów          

uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz          

podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z          

którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art.          

28 Rozporządzenia 2016/679; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących          

przepisów prawa, w szczególności do czasu upływu okresu wynikającego z jednolitego           

rzeczowego wykazu akt,; 

7) W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora przysługują Państwu         

następujące prawa: 

● prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15           
Rozporządzenia 2016/679;  
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● prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16          
Rozporządzenia 2016/679;  

● prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,        
zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o          
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679; 

● prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, za zastrzeżeniem           
przewidzianym w art. 21 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679; 

● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony           
Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób           
niezgodny z obowiązującym prawem; 

● jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych         
(zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych          
osobowych (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679) z uwagi na fakt, że            
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e; 

8) podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak          

możliwości wzięcia udziału w Konkursie; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają           

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 
 
8. Zgodna na przetwarzanie wizerunku Uczestnika 

Zgłaszający zobowiązany jest do pozyskania zgody opiekuna prawnego Uczestnika na          

przetwarzanie jego wizerunku przez Organizatora oraz dostarczenie jej Organizatorowi         

najpóźniej w dniu konkursu. 

Zgody, o których mowa wyżej powinny być pozyskane na następującym formularzu: 

 

  



Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku 
Niniejszym 
 
❑ wyrażam zgodę  
❑ nie wyrażam zgody 

 
na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 
 

………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko ) 

 

przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach z          

siedzibą w Katowicach (40-832) przy ulicy Witosa 18, w celu udokumentowania przebiegu III             

edycji "Konkursu Fizycznego in English" oraz udostępnienia fotorelacji, w szczególności          

poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej organizatora. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Regulaminu i w pełni akceptuję jego treść. 

 
…………………………………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


