Termin zgłoszenia: do 8 lutego 2019r.

Termin konkursu: 6 marca 2019r.

REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO
KONKURSU LOGISTYCZNEGO
Mistrzowie planowania
Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach we współpracy w DB Schenker chcąc
wyjść naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy i rozwijać wśród młodzieży wiedzę
na temat najdynamiczniej rozwijającej się dziedziny gospodarki, organizuje konkurs,
promujący wiedzę na temat logistyki. Logistyka w mediach, transporcie, produkcji to nowe
wyzwania dla edukacji. Konkurs „Mistrzowie planowania” jest przykładem synergii
pomiędzy szkołą, samorządem i biznesem, której celem jest szeroko rozumiany rozwój
regionu. Pierwszym etapem tej współpracy jest otwarcie nowych kierunków kształcenia
w zawodach: technik logistyk i technik spedytor. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach zapewni naukę przedmiotów przewidzianych w podstawie programowej,
a DB Schenker – jako Partner inicjatywy - kształcenie zawodowe.
I. Organizator konkursu: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.
II. Partner: DB Schenker w Katowicach oddział w Pyskowicach.
III. Adresaci konkursu: uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum.
IV. Cele konkursu:
Pobudzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań tematyką z zakresu logistyki
i spedycji.
Promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.
Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.
Podniesienie poziomu znajomości mechanizmów planowania i wdrażania nowych
pomysłów.
Doskonalenie umiejętności stosowania zasad zdrowej rywalizacji.
Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
Rozbudzenie w uczniach umiejętności współpracy w zespole.
Rozwijanie kompetencji kluczowych.

V. Terminarz konkursu
Konkurs odbędzie się 6 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 37. Godzina rozpoczęcia konkursu podana
będzie w terminie do 1 marca 2019 r. , po zweryfikowaniu liczby zespołów.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursowym.
Zgłoszenia drużyn należy przesłać do 8 lutego 2019 r. na adres e-mail:
zsmkpyskowice@op.pl lub faksem (032) 2332596 według wzoru załącznika nr 1
(Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.zsmk.edu.pl
w zakładce: szkoła)
Wraz z załącznikiem nr 1 (Formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać
Oświadczenie (według wzoru załącznika nr 2) podpisane przez rodziców dotyczące
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów – członków drużyn
konkursowych.
VI. Przebieg konkursu
Konkurs będzie polega na wykonywaniu przez 3-osobowe drużyny zadań
praktycznych.
VII. Organizacja konkursu
Uczniowie biorący udział w konkursie przychodzą pod opieką nauczyciela. Szkoła
może zgłosić maksymalnie 2 trzyosobowe drużyny (zespoły muszą składać się
z uczniów 8 klasy szkoły podstawowej lub 3 klasy gimnazjum).
Od uczniów wchodzących w skład drużyn konkursowych oczekuje się kreatywności
oraz zmysłu planowania.
Sumaryczna liczba zdobytych punktów decyduje o zajętych miejscach.
Decyzje organizatorów konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
osoby biorące udział w konkursie akceptują tym samym regulamin konkursu.
W konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny, które mogą byś wspierane w formie
dopingu przez grupą wspierającą stanowiącą publiczność reprezentującą daną
szkołę.
VIII. Nagrody
Nagrody otrzymują uczestnicy wchodzący w skład zespołów, zajmujący miejsca
od 1 do 3.
Dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu.
IX. Dodatkowych informacji udzielają:
Agnieszka Rupacz, a.rupacz@zsmk.edu.pl; tel. 32 233 25 96
Bożena Sowa, b.sowa@zsmk.edu.pl; tel. 32 233 25 96

Zespół Szkół im M. Konopnickiej, ul Wyszyńskiego 37, tel. 32 2332596, zsmkpyskowice@op.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Mistrzowie planowania
Zgłaszam do udziału w konkursie:

....................................................................................................................
(nazwa szkoły)
...................................................................................................................
(adres szkoły)
Liczba uczestników - ………………
Skład zespołuDrużyna 1

Drużyna 2

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Dane kontaktowe nauczyciela – opiekuna:
imię i nazwisko: ……………………………
nr telefonu: …………………………………
e-mail: ……………………………………….

Zespół Szkół im M. Konopnickiej, ul Wyszyńskiego 37, tel. 32 2332596, zsmkpyskowice@op.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników
Powiatowego Konkursu Logistycznego „Mistrzowie planowania”
Dane osobowe udostępniane do przetwarzania:
1. Nazwisko i imię ucznia …………………………………………………………………..
3. Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych
zgłoszeniem do udziału w konkursie 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, nazwy i adresu szkoły) przez organizatora konkursu, tj. Zespół Szkół im. Marii
Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37.
…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka
w związku z udziałem w konkursie.
…………………………………………………………..
(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zespół Szkół im.
Marii Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub
pocztą elektroniczną na adres zsmkpyskowice@op.pl
3. W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach wyznaczono Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres

Zespół Szkół im M. Konopnickiej, ul Wyszyńskiego 37, tel. 32 2332596, zsmkpyskowice@op.pl

44-120 Pyskowice, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 37 lub pocztą elektroniczną na adres
z.kulak@zsmk.edu.pl
4. Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu przeprowadzenie postepowania
konkursowego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Dane osobowe uczniów
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.
6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się
odbywać.
7. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
8.







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)

9. 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.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
przeprowadzenia konkursu.
12. Wyrażenie zgodny na udział mojego dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu danego konkursu.

…………………………….
miejscowość i data

………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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