VI REJONOWY TURNIEJ ZNAJOMOŚCI
LITERATURY
organizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych
powiatu jasielskiego

CELE KONKURSU:
1. Popularyzacja znajomości nowel polskich oraz biografii Bolesława Prusa.
2. Mobilizowanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania zdobytej wiedzy
oraz umiejętności przedmiotowych.
ZAKRES TREŚCI:
Od osób biorących udział w turnieju wymaga się znajomości biografii Bolesława Prusa oraz
następujących nowel: „Kamizelki”, „Katarynki”, „Z legend dawnego Egiptu”, „Powracającej
fali”, „Na wakacjach”.
PRZEBIEG TURNIEJU:
1. Konkurs odbędzie się 19 listopada 2020 roku w budynku II LO w Jaśle, rozpocznie się
o godzinie 8:00.
2. Szkoły potwierdzają uczestnictwo w turnieju do 14 listopada 2020 roku. Należy podać
nazwisko jednego ucznia, który będzie reprezentował szkołę i nauczyciela
odpowiedzialnego za jego przygotowanie.
3. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu.
4. Konkurs jest jednoetapowy. Trwa 30 min.
5. Zadania opracowują i oceniają odpowiedzialni za turniej nauczyciele języka polskiego
II LO w Jaśle.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia
turnieju.
7. Laureaci otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do szkół ponadpodstawowych
i nagrody rzeczowe.
Uczestników należy zgłaszać tylko droga elektroniczną na podany niżej adres:
sekretariat@2lojaslo.pl z dopiskiem „Rejonowy Turniej Znajomości Literatury” – skan
dokumentów (formularz plus oświadczenia), oryginały dokumentów proszę dostarczyć
najpóźniej w dniu konkursu.

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
VI REJONOWY TURNIEJ ZNAJOMOŚCI LITERATURY
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………
Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Typ szkoły

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA UCZNIÓW.

Opiekun uczniów: ……………………………………………………………………………..…
(imię i nazwisko)

(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych
(imię, nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach
informacyjnych dotyczących VI Rejonowego Turnieju Znajomości Literatury
zamieszczanych na stronie internetowej
II LO w Jaśle.
 TAK  NIE

…………………, dnia…………………………. r.

……………………………………
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 Twoje dane będą przetwarzane w celu organizacji VI Rejonowego Turnieju Znajomości Literatury. Informujemy, że
 podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, wyrażenie zgody na publikację wizerunku
nie jest konieczne,
 dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji. publikowanych nie planuje się usuwać,
 dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane innym
podmiotom ani do państw trzecich,
 przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do
usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę na publikację
danych,
 jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika VI Rejonowego Turnieju Znajomości Literatury
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w VI Rejonowym Turnieju Znajomości Literatury.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących Konkursu, zamieszczanych na stronie internetowej II LO w Jaśle.

* proszę zaznaczyć właściwe

…………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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