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REGULAMIN 
 Regionalnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 

 
 
 
ORGANIZATOR: 
• VII LO im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie 
 
CELE KONKURSU: 
• Popularyzacja wiedzy o Mikołaju Koperniku, szczególnie w związku z przyjęciem 
uchwały przez Senat RP ustanawiającej 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. 
• Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy. 
• Rozwijanie postaw poznawczych wśród młodzieży. 
 
UCZESTNICY: 
• Uczniowie klas I-III liceów ogólnokształcących i I-IV techników z Częstochowy, 
powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. 
 
ZASADY UCZESTNICTWA: 
• Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 
• W konkursie każdą szkołę może reprezentować tylu uczestników, dla których szkoła 
jest w stanie zapewnić samodzielne stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu na czas trwania konkursu (jedno stanowisko dla jednego uczestnika). 
 
TERMINY: 
• Etap regionalny - 5 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 
• Termin zgłaszania uczestników (na załączonej karcie) - do 22 maja 2023 r. do 
godziny 23:59 na adres: 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie 
ul. Nowowiejskiego 18 
42-217 Częstochowa 
lub e-mail: lo7@edukacja.czestochowa.pl 
lub bezpośrednio do koordynatora Konkursu: ujj1@wp.pl 
 
z dopiskiem (tematem) „Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku”  
 
PRZEBIEG KONKURSU 
• Informujemy, że konkurs zostanie przeprowadzony w bezpiecznej i wygodnej formie 
online na platformie testportal.pl. 
• Uczestnicy klikając w link do testu podają swoje imię i nazwisko, klasę, adres 
mailowy oraz nazwę szkoły i przystępują do rozwiązywania testu. Po zakończeniu 
klikając przycisk “zatwierdź odpowiedź”. 
• Niewypełnienie powyższych danych lub ich celowe błędne wypełnienie spowoduje 
unieważnienie testu konkursowego. 
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• Test na etapie regionalnym jest sprawdzany automatycznie, a wyniki zostaną 
przesłane indywidualnie do każdego uczestnika na adres mailowy podany przy 
logowaniu się do testu. 
• Organizator zobowiązuje się do przesłania zbiorczych wyników na adres mailowy 
opiekunów. 
• Link do testu będzie udostępniony - wysłany na adres mailowy uczestnika na 30 
minut przed godziną 10:00 i będzie aktywny od godziny 10:00 do 11:00 po czym 
jego aktywność wygaśnie. 
• Uczestnikowi nie wolno cofać się do pytań i wychodzić z testu, bo w teście będzie 
włączona opcja „uczciwy rozwiązujący” blokująca test w przypadku opuszczenia 
strony. Po upływie regulaminowego czasu test przestanie być aktywny. 
• Opiekun w szkole macierzystej uczestnika zobowiązany jest do zapewnienia 
każdemu uczestnikowi samodzielności w czasie trwania Konkursu. 
• Macierzysta szkoła zapewnia każdemu uczestnikowi konkursu samodzielne 
stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu na czas trwania konkursu. 
• Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste 
podsumowanie Konkursu, które przewidywane jest we wrześniu 2023. 
• W przypadku awarii - niezależnej od Organizatora - serwisu Testportal, konkurs 
odbędzie się w innym terminie, o którym Uczestnicy zostaną niezwłocznie 
powiadomieni przez Organizatora. 
 
NAGRODY: 
• Nagroda dla zwycięzców konkursu gwarantowana jest przez organizatora i ma 
charakter nagrody rzeczowej. 
• Uczestnik nie może przenieść nagrody na inne osoby. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o zwycięzcach na 
stronie internetowej lub/oraz fanpage’u Organizatora, na co uczestnicy - przystępując 
do udziału w konkursie – wyrażają zgodę. 
 
FORMA KONKURSU: 
• Test online złożony z maksymalnie 60 pytań zamkniętych. Liczba otrzymanych 
punktów decydować będzie o przyznanym miejscu w konkursie. 
• Dla najlepszych uczestników Konkursu przewidziano dyplomy laureata oraz 
nagrody. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
• Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 
• Administrator przetwarza dane osobowe uczestników na podstawie ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad: 
 a) imię i nazwisko uczestnika, klasę, e-mail, nazwę szkoły, adres szkoły w celu 
udziału w konkursie i kontaktu z opiekunem szkoły uczestniczącej w konkursie  - na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
 
 b) i imię i nazwisko uczestnika, klasę, e-mail, nazwę szkoły, adres szkoły w 
celu informowania przez administratora o organizacji Regionalnego Konkursu Wiedzy 
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o Mikołaju Koperniku, udziale uczestnika w konkursie i jego wynikach w ramach 
promocji konkursu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
 c) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
• Dane osobowe nie zostaną przekazane osobom trzecim 
• Mają Państwo prawo do: 
 a) dostępu do treści danych osobowych uczestnika i własnych oraz ich 
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia 
danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem, 
 b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących uczestnika narusza przepisy RODO. 
• Podanie danych osobowych wymienionych w: 
 a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie 
brak możliwości wzięcia udziału przez uczestnika w konkursie, 
 b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie 
brak możliwości informowania o organizacji konkursu z udziałem uczestnika w 
konkursie i uzyskanym przez niego wyniku. 
• Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane 
• Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do 
niniejszego regulaminu 
• Nieodebrane nagrody i dyplomy po 31 października 2023 przejdą na własność 
Organizatora. 
• Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator. Decyzje 
Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 
 
 
KONTAKT 
 
VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie 
ul. Nowowiejskiego 18 
42-217 Częstochowa 
 
Koordynator konkursu: mgr Jarosław Jeruszka ujj1@wp.pl  
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