
 

 

 

 

III POWIATOWY KONKURS 

NA ESEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Essay Expert 

DLA UCZNIÓW KLAS VII   I   VIII 

 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU MIELECKIEGO 

 

 

REGULAMIN 

 

           §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Essay Expert” i zwany jest dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu   jest: 

 

Zespól Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, 

ul. Kilińskiego 24, 

39-300 Mielec 

 

1. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i  obowiązki Organizatora 

oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu. 

2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

3. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowią-

zuje się do jego przestrzegania. 

4. Regulamin jest dostępny   na stronie internetowej  Organizatora (www.zs.mielec.pl)   
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§2 UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikiem Konkursu   może być   uczeń klasy VII  i VIII szkoły podstawowej zlokalizo-

wanej na terenie Powiatu Mieleckiego, który nadeśle drogą elektroniczną     pracę spełnia-

jącą warunki konkursu  wraz z Kartą Zgłoszenia ( zał.1)   i Oświadczeniem ( zał.2)  podpi-

sanym przez rodziców lub opiekunów prawnych,  zawierającym akceptację Regulaminu, 

zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Kon-

kursu. 

 

      §3 CELE KONKURSU 

           

            Konkurs ma na celu: 

1. Promowanie znajomości języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych, 

2. Rozwijanie   kreatywności oraz umiejętności pisania w języku angielskim, 

3. Wyłonienie uzdolnionych lingwistycznie uczniów szkół podstawowych Powiatu Mielec-

kiego 

 

§4 PRZEDMIOT KONKURSU 

 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie eseju  w języku angielskim. W   roku szkolnym 

2021/2022 obowiązującym  tematem jest:   

 

Online Learning: The Future of Education  ? 
 

Nauka online: przyszłość edukacji  ? 

  

2. Objętość eseju nie może przekraczać 250 słów. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę napisaną samodzielnie. 

4. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję składającą się z nauczycieli języka angiel-

skiego. 

5. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyra-

żeń, poprawność językową oraz spójność i logikę wypowiedzi. 

6. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

7. Prace   napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .pdf) należy nadsy-

łać   pocztą elektroniczną do dnia 12 marca 2022 roku na adres: msurdej@zs.mielec.pl  w 

tytule wiadomości wpisując ESSAY EXPERT 2022. 
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§5 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest napisanie i nadesłanie   pracy konkursowej zgodnej z §4 

wraz z Kartą Zgłoszenia ( zał.1) i Oświadczeniem ( zał.2) rodziców/ prawnych opiekunów. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem, niepełne, nieczy-

telne lub błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu. 

3.   Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu, w imieniu którego działa jego 

opiekun prawny, oświadcza, że: 

a. posiada prawa autorskie do eseju i gwarantuje, że  nie narusza on praw, zwłaszcza własno-

ści intelektualnej osób trzecich, 

b. wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, zwłaszcza na prze-

twarzanie swoich danych osobowych oraz ocenę eseju przez komisję konkursową, 

c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu  wizerunku utrwalonego 

podczas uroczystości wręczania nagród, na fotografiach oraz zapisach wideo.   

      4. Organizator zastrzega sobie prawo wielokrotnego, nieodpłatnego, w części lub w całości,   

          wykorzystania prac konkursowych w różnych publikacjach i mediach  z zaznaczeniem 

          imienia i nazwiska autora. 

 

 

§6  OCENA ESEJÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

 

1. Organem decydującym o ocenie Uczestników Konkursu jest komisja konkursowa. Komisja  

czyta zgłoszone prace, ocenia je oraz decyduje o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Regulaminie. Werdykt  komisji   ma charakter ostateczny. 

2. Nauczyciele - opiekunowie laureatów i wyróżnionych zostaną powiadomieni o wynikach 

drogą elektroniczną. 

3. Szczegółowe wyniki ( zajęte miejsca )  zostaną  opublikowane na stronie internetowej Orga-

nizatora. Dyplomy i nagrody dla laureatów i wyróżnionych zostaną wysłane pocztą na adresy 

szkół. 

 

 

 

 

 



§7 REKLAMACJE 

 

1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji. 

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.    

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpreta-

cji rozstrzyga Organizator. 

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu: Magdalena Surdej   

(  msurdej@zs.mielec.pl  ) 

 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Roz-

porządzeniu 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 spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Zespół 

Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. 

3. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych osobowych, email: 

iodo@powiat-mielecki.pl. 

4. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowa-

dzenia konkursu, a także w celach marketingowych. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w kon-

kursie. 

6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

6.a. sprostowania danych, 

6.b.usunięcia danych, 

6.c. ograniczenia przetwarzania danych, 

6.d.przenoszenia danych, 

6.e. wniesienia sprzeciwu, 
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6.f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a. imię i nazwisko, 

b. klasa, 

c. nazwa szkoły do której uczęszcza. 

8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 228607086). 

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w 

celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zau-

tomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

12. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organiza-

tor w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

 

 

 

 

 

 

III Powiatowy Konkurs na Esej w Języku Angielskim 

Essay Expert 

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu Mieleckiego 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

I. DANE UCZESTNIKA KONKURSU: 

IMIĘ:   

NAZWISKO:   

KLASA:   

 

II.      DANE PLACÓWKI EDUKACYJNEJ: 

 

NAZWA SZKOŁY:   

ULICA I NUMER:   

KOD:    

MIEJSCOWOŚĆ:   

TELEFON:    

EMAIL SZKOŁY :    

NAZWISKO I IMIĘ 

NAUCZYCIELA- 

OPIEKUNA 

  

ADRES E-MAIL:   

 

 
 

 

Zespół Szkól  im. prof. Janusza Groszkowskiego 
39-300 Mielec, ul. Kilińskiego 24, tel: (17) 788-88-50     e-mail: zs.mielec@gmail.com   www..zs.mielec.pl 

 

 

 

 



Zał. 2 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

Imię i nazwisko uczestnika Konkursu: 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

w III Powiatowym Konkursie na Esej w Języku Angielskim „ Essay Expert” 

organizowanym przez Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu    

zwanym dalej Konkursem 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Zespół Szkół im. prof. 

Janusza Groszkowskiego, ul. Kilińskiego 24, 39-300 Mielec w celu udziału w Konkursie. 

Podpisując i wysyłając niniejszy formularz akceptuję warunki Konkursu  opisane w Regulaminie 

umieszczonym na stronie    www.zs.mielec.pl   

 

 

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego): 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

  

  
 

……………………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………. 

Miejscowość i data 

http://www.zs.mielec.pl/
http://www.oup.com/

