
„NASTOLETNI CZARODZIEJ” 
KONKURS WIEDZY O PRZYGODACH HARRY’EGO POTTERA 

 
 
 
    Regulamin konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana   

Pawła II  w Radzionkowie. 

2. Cele konkursu:  

 rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową;  

 kształcenie kompetencji czytelniczych;  

 wyrabianie nawyków czytania, jako formy spędzania wolnego czasu; 

 rozwijanie wyobraźni. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VIII szkoły podstawowej. 

 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znajomość dwóch pierwszych tomów 

cyklu powieściowego Joanne Rowling o przygodach Harry’ego Pottera:   

 „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” 

 „Harry Potter i Komnata Tajemnic” 

 

5. W celu zgłoszenia szkoły do konkursu należy wypełnić formularz rejestracyjny 

(załącznik nr 1) i wysłać na adres e-mail: ewabiskup@bibliotekasp2.pl                

do 31 października 2022 .  

     

6. Konkurs ma przebieg dwuetapowy. 

 

7. Eliminacje    wewnątrzszkolne    odbywają    się    w     poszczególnych     

szkołach w terminie 7 - 9 listopada 2022 (wybór dnia i godziny należy do 

szkolnych koordynatorów konkursu). Mają one formę pisemnego testu, 

dostarczonego do szkół drogą mailową przez organizatora konkursu (do 3 

listopada 2022).  Ich celem jest wyłonienie dwóch uczniów, którzy jako zespół 

wezmą udział  w międzyszkolnym finale. 

 

8. Laureatów etapu szkolnego należy zgłosić organizatorowi konkursu do              

15 listopada 2022 na adres ewabiskup@bibliotekasp2.pl. Do zgłoszenia 

mailto:ewabiskup@bibliotekasp2.pl
mailto:ewabiskup@bibliotekasp2.pl


powinna być dołączona zgoda  na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 

nr 2). 

 

9. Finał konkursu będzie miał miejsce 22 listopada  w bibliotece Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Radzionkowie  o godz. 9.30.  Złożą się na niego pytania i 

zadania odnoszące się do w/w książek (uczniowie poszczególnych szkół 

odpowiadają na pytania i wykonują zadania zespołowo). 

   

10. Zmagania finalistów oceniać będzie trzyosobowa komisja, w skład której wejdą 

osoby niezwiązane bezpośrednio z żadnym ze startujących w konkursie 

zespołów. 

 

11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

12. Dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, szkoła), w tym wizerunek (dotyczy 

laureatów konkursu), mogą być zamieszczane w lokalnej prasie, witrynach 

internetowych SP2 w Radzionkowie oraz biblioteki szkolnej, a także na  

fanpage’ach  szkoły i biblioteki na Facebooku. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 1 
 
 
 
 
 
Formularz rejestracyjny szkoły  
do międzyszkolnego konkursu „Nastoletni Czarodziej” 
 
 
 
 
1. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………….............................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. E-mail, na który zostaną przesłane materiały do I etapu: …………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Imię i nazwisko, e-mail lub nr telefonu osoby przygotowującej uczniów do konkursu:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
    
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KONKURSEM WIEDZY O 

PRZYGODACH HARRY’EGO POTTERA „NASTOLETNI CZARODZIEJ” 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Radzionkowie im. Jana 
Pawła II następujących danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ): imienia i nazwiska, wieku, klasy, nazwy szkoły w związku z udziałem i organizacją 
Konkursu, przekazywanie informacji przez Szkołę Podstawową nr 2 w Radzionkowie im. Jana Pawła II o 
udziale dziecka w konkursie i jego wynikach na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Radzionkowie oraz na profilu społecznościowym Facebook szkoły. 

   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 2 w Radzionkowie im. Jana Pawła II 
wizerunku mojego dziecka ujętego w zdjęciach i filmach wykonanych podczas i w związku z udziałem i 
organizacją Konkursu, przekazywanie informacji przez Szkołę Podstawową nr 2 w Radzionkowie o 
udziale dziecka w konkursie i jego wynikach na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Radzionkowie i biblioteki szkolnej oraz na profilu społecznościowym Facebook szkoły oraz biblioteki 
szkolnej. 

   

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

............................................................ 
Imię, nazwisko, data i podpis rodzica 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Radzionkowie, z którym można się kontaktować: 

 listownie pisząc na adres szkoły: 41-922 Radzionków, ul. Szymały 36,  

 dzwoniąc pod numer telefonu 32 286 63 59, 

 pisząc na adres email szkola@sp2.radzionkow.pl; 

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach 
ochrony danych, pisząc na adres email inspektor1@odocn.pl lub pod numerem telefonu 503-724-
226. 

3) Dane osobowe podane w zgłoszeniu do konkursu lub później w trakcie trwania konkursu, będą 
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach 
konkursu na stronie internetowej szkoły oraz profilu Facebook szkoły na podstawie wyrażonej 
przez Ciebie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 



4) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w związku z hostingiem 
poczty elektronicznej szkoły, obsługą informatyczną strony internetowej oraz w związku z 
publikacją na profilu Facebook szkoły/świetlicy szkolnej - Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand  
Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). 

5) Na zasadach określonych przepisami RODO posiadasz prawo do: 

 do dostępu do treści danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, 

 żądania sprostowania (poprawiania) danych, które są nieprawidłowe, 

 żądania usunięcia danych, po wycofaniu zgody, która stanowiła podstawę przetwarzanie 
danych,  

 do ograniczenia przetwarzania danych, 

6) Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej 
cofnięciem.  

7) Będziemy przechowywać dane osobowe w ramach organizacji konkursu oraz po zakończeniu do 
momentu zakończenia przez dziecko nauki w szkole podstawowej . 

8) Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy 
RODO masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 
Warszawie, ul. Stawki 2.  

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi 
zorganizowania konkursu i nagrodzenia laureatów.  

 


