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Organizator         Patronat 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego     Burmistrz  

w Mielenku Drawskim      Drawska Pomorskiego

        

 

      



 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim serdecznie zaprasza do 

udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym w związku 

z 15 rocznicą przyjęcia Polski do UE. Konkurs objęty został patronatem Burmistrza Drawska 

Pomorskiego. 

Cele ogólne:  

 Propagowanie wiedzy na temat państw Unii Europejskiej.  

 Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla różnorodności prezentowanej przez 

narody Europy.  

 Kształtowanie tożsamości europejskiej.  

 Kształtowanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej opartej na zasadach demokracji, 

poszanowania praw i wolności człowieka.  

 Inspirowanie uczniów do różnych form aktywności.  

 Rozwijanie samodzielności i pomysłowości uczniów. 

Cele szczegółowe:  

 Poznanie krajów należących do UE i ich osiągnięć w różnych dziedzinach życia. 

 Poznanie symboli UE oraz historii jej powstania. 

 Wdrożenie do samodzielnego zdobywania informacji dotyczących Unii Europejskiej.  

 Poznanie kultury i obyczajów państw Unii Europejskiej. 

Tematyka konkursu: 

1. Geneza i symbole UE (np.waluta, flaga, hymn). 

2. Ogólna wiedza geograficzna, historyczna i kulturowa na temat krajów członkowskich. 

3. Podstawowe zadania, organizacja i funkcjonowanie UE. 

4. Znani/ czołowi politycy Parlamentu Europejskiego. 

 

Termin i miejsce 

25 kwietnia (czwartek) 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim.  

Konkurs będzie miał formę quizu wiedzy oraz zadań na temat UE przeprowadzonych w formie 

warsztatowej. 

Uczestnicy 

Każda ze szkół typuje po jednej drużynie liczącej 5 osób. Drużyna składa się  

z reprezentantów uczniów poszczególnych klas, po jednej osobie z klasy IV, V, VI, VII, VIII. 

Dopuszcza się maksymalnie dwie osoby z tej samej klasy w przypadku, gdy w szkole nie ma 

któregoś rocznika pod warunkiem, że jest to uczeń z rocznika niższego. 

 



 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

W dniu 25 kwietnia uczniowie wytypowani przez biorące udział szkoły, spotkają się na 

konkursie międzyszkolnym. Zadaniem każdego zespołu będzie rozwiązanie quizu i praktyczne 

wykonanie zadań. Po zakończeniu każdego zadania, ogłaszana będzie bieżąca punktacja. Na 

zakończenie wszyscy uczestnicy oraz szkoły otrzymają nagrody i dyplomy za udział w 

spotkaniu. Nagrody finansuje Burmistrz Miasta Drawsko Pomorskie. 

 

Zgłoszenia  

Kartę zgłoszenia oraz zgody należy dostarczyć faxem lub w formie elektronicznej do 

sekretariatu SP im. Orła Białego w Mielenku Drawskim w terminie do 11.04.2019 r.  

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim 

78-500 Drawsko Pomorskie 

tel./fax (094)3067777 / (094)3067778 

e-mail: spm.sekretariat@oswiata.org.pl  

 

 

ZAPRASZAMY ! 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku Drawskim 

25 kwietnia 2019 r. 

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY 

………………………………………………................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

…………….................................................................................................................. 

 

2. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW 

 

l.p Imię i nazwisko ucznia klasa uwagi 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

3. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) 

 

…………………………….…………………………………………………………………. 

 

4. KONTAKT  DO  OPIEKUNA…………………………………………………………….. 

 

 

Termin dostarczenia karty zgłoszenia upływa w dniu 11 kwietnia 2019 r. 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY                                                              PODPIS DYREKTORA 

 

 



 

 

 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka 

…………………………….............................……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko dziecka nazwa szkoły i klasa) w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskie na 

zasadach określonych w regulaminie konkursu.   

    ……………………………………………………… 

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )      

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych 

zgłoszeniem do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskie na potrzeby niezbędne 

do przeprowadzenia konkursu. 

 

                                      …………………………………………………………. 

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )   

                                                 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia 

i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły z telefonem i adresem e-mail) oraz jego wyników konkursu (ilości 

zdobytych punktów-procentów) przez organizatora konkursu, tj. Szkołę Podstawową im. Orła Białego w 

Mielenku Drawskim. 

    …………………………………………………………… 

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )                                                    

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w 

związku z udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 

1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. 

zm.) 

 

……………………….…………………………………… 

( data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )    

 

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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: „Rozporządzenie), podaję następujące informacje: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Mielenku 

Drawskim działająca przez Dyrektora Szkoły  z siedzibą w Mielenku drawskim 47, 78-500 Drawsko 

Pomorskie, tel. (94) 3633485; 

2. W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim wyznaczono Inspektora Ochrony 

Danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres iodo@mielenko.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. 

e RODO), tj. przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskie;  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych 

osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa. 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (na podstawie art. 15 RODO), 

 prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), 

 prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 RODO), 

 prawo do ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), 

 prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO), 

 prawo do sprzeciwu (na podstawie art. 21 RODO) 

8. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 

lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody w dowolnym 

momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed cofnięciem zgody. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 



 

 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami 

związanymi z celami przetwarzania. 

13. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

danego konkursu. 

 

 

 …………………………….    ………………………………………… 

       miejscowość i data        czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna 


	Organizator         Patronat

