
       

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU WIEDZY O KRAJACH 

AZJI WSCHODNIEJ 2019 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym już po raz drugi przez 

nasze liceum Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Krajach Azji Wschodniej 2019 dla uczniów 

gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. Konkurs odbywa 

się w ramach XXVII Dni Ziemi w Sosnowcu – „Chrońmy przyrodę ożywioną” organizowanego 

przez Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki i objęty jest patronatem 

Instytutu Języka Angielskiego, Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego  

w Katowicach. 

   

Cele konkursu: 

 propagowanie wiedzy na temat najważniejszych gospodarczo państw Azji Wschodniej; 

 poszerzanie wiedzy uczniów w zakresu geografii, geologii, klimatologii i biogeografii 

terenów Azji Wschodniej; 

 uświadomienie znaczenia państw Azji Wschodniej w kontekście ich wpływu na 

funkcjonowanie gospodarki światowej; 

 zapoznanie uczniów z ustrojami politycznymi najważniejszych gospodarczo państw 

Azji Wschodniej; 

 poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie historii terenów Azji Wschodniej; 

 zainteresowanie uczniów kulturą oraz popkulturą państw Azji Wschodniej; 

 zachęcenie uczniów do nauki języków obcych, w tym języków azjatyckich; 

 zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz wyszukiwania 

informacji, wdrażanie idei zdrowej rywalizacji. 



Zagadnienia konkursowe: 

 podstawowe informacje na temat państw Azji wschodniej ze szczególnym 

uwzględnieniem Chin, Japonii oraz Korei Południowej; 

 historia państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, Japonii oraz 

Korei Południowej; 

 geografia oraz geologia państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, 

Japonii oraz Korei Południowej; 

 klimat oraz fauna i flora terenów państw Azji wschodniej ze szczególnym 

uwzględnieniem Chin, Japonii oraz Korei Południowej; 

 język współczesny państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem języka 

Chin, Japonii oraz Korei Południowej; 

 ustroje polityczne państw Azji wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Chin, 

Japonii oraz Korei Południowej; 

 wpływ państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz Korei Południowej) na 

gospodarkę globalną; 

 kultura (kultura dnia codziennego, kuchnia, święta, sztuka, literatura) oraz popkultura 

państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz Korei Południowej); 

 religia oraz nurty filozoficzne państw Azji wschodniej (głównie Chin, Japonii oraz 

Korei Południowej). 

Przebieg konkursu: 

1. Zgłoszenie uczniów do dnia 26.05.2019 r. przez wysłanie prawidłowo wypełnionego 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku 

dziecka (załącznik nr 2) pocztą e-mail na adres szkoły: lo9@sosnowiec.edu.pl. 

2. Konkurs odbędzie się dnia 29.05.2019 r. w IX Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu 

(ul. Jana Dormana 9A, 41-200 Sosnowiec) o godzinie 10:00. 

3. Po zakończeniu konkursu, w trakcie kiedy prace uczniów będą oceniane przez Kapitułę 

Konkursową, zapraszamy uczniów biorących udział w konkursie na udział w zajęciach 

na temat języka japońskiego oraz kultury Japonii. 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 zgłoszenie szkoły odbywać się może tylko i wyłącznie drogą elektroniczną; 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie (o wszelkich 

zmianach uczestnicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem); 

 dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy; 

 każdy z uczestników Konkursu otrzyma zaświadczenie o udziale w konkursie; 

 nauczyciele przygotowujący uczniów również otrzymają stosowne zaświadczenie; 

 osoba odpowiedzialna za realizację i kontakt z uczestnikami konkursu: mgr Krzysztof 

Brom (krzysztofbrom@gmail.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

W SOSNOWCU 

TEL. 32 263 24 23, 

E-MAIL: LO9@SOSNOWIEC.EDU.PL 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O KRAJACH AZJI WSCHODNIEJ 2019 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZNIÓW 

 

Nazwa i adres szkoły: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Email: .................................................  

 

Telefon kontaktowy: ................................................. 

 

Liczba zgłaszanych uczniów : .................... 

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................... Klasa .................... 

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................... Klasa .................... 

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................... Klasa .................... 

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................... Klasa .................... 

Nazwisko i imię ucznia ................................................................................... Klasa .................... 

 

Przygotowujący nauczyciel (lub nauczyciele): 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Data i podpis:  .................................................  

 

Pieczątka szkoły: 

 



ZAŁĄCZNIK NR 2 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

W SOSNOWCU 

TEL. 32 263 24 23, 

E-MAIL: LO9@SOSNOWIEC.EDU.PL 

 

…………………………………………………….                          ………………………………., dn. …………... 

 (imię i nazwisko rodzica/ prawnego  opiekuna) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka:  

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                     ( imię/imiona  i nazwisko dziecka ) 

 

podczas zajęć, konkursów  i uroczystości, których organizorem jest: IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, 

41-219 Sosnowiec, ul. Jana Dormana 9a  oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć: 

 

 (proszę zaznaczyć przy  wybranym  polu  krzyżyk [X]-  brak w danej pozycji zaznaczenia pola  

[  ] TAK lub [  ] NIE jest jednoznaczne z brakiem wyrażenia zgody) 

 

[    ] TAK          [     ] NIE  -  na stronie internetowej organizatora 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na portalu społecznościowym Facebook (Fanpage organizatora) 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w serwisie internetowym (komunikator) Instangram  organizatora 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w kronice szkolnej organizatora 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – na tablicach ściennych w pomieszczeniach organizatora 

 

[    ] TAK          [     ] NIE – w folderach wydanych przez organizatora 

 

prowadzonych  przez organizatora IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, w celu informacji i promocji 
organizatora IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (zwanej dalej RODO)  IX Liceum Ogólnokształcące 
w Sosnowcu informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych  jest IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 
Jana Dormana 9a, zwanym dalej IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu;tel. 32 263 24 23, e-mail: 
lo9@sosnowiec.edu.pl; 

2. Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Paweł 
Wierzbicki (kontakt do inspektora:  e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl, tel. 32 292 44 64 wewn. 217). 

3. Dane osobowe Pani /Pana  dziecka  przetwarzane będą w celu promocji placówki: IX Liceum 
Ogólnokształcące w Sosnowcu i będą udostępniane zgodnie z wygrażoną przez Panią/Pana zgodą w tabeli 
powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne majacę dostęp do 
wyżej wymienionych serwisów, portali, kronik, tablic ściennych i folderów zgodnie z wygrażoną przez 
Panią/Pana zgodą; 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

6. Ze względu na informacyjny i promocyjny cel udostępniania danych osobowych Pani/Pana dziecka nie określa 
się okresu przechowywania tych danych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania danych osobowych; 
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych 

osobowych; 
12. Administrator Danych Osobowych nie  planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w 

którym dane osobowe zostaną zebrane. 
 

..………………………………………………. 

  (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 

 


