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§ 1 

1. Organizatorem konkursów jest Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  
w Sycowie. 
2. Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań przedmiotowych  
i doskonalenie umiejętności oraz propagowanie ducha zdrowej rywalizacji 
wśród młodzieży. 
3. W tegorocznej edycji Igrzysk Wiedzy uczniowie będą mogli zmagać się  
w następujących konkursach przedmiotowych: 
  Fantastyczna literatura - II edycja Międzyszkolnego Konkursu 

Literackiego 
 1.starcie – arytmetyka – I edycja Międzyszkolnego Konkursu 

Matematycznego 
 Globus - I edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego 
 Poliglota – I edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego (język 

angielski i język niemiecki) 
 Biologiczna pasja – I edycja Międzyszkolnego Konkursu Biologicznego 

§ 2 

1. Uczestnikami igrzysk mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół 
podstawowych.  
2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Syców i gmin ościennych. 

§ 3 
1. Konkursy są dwuetapowe. 
2. Etap I konkursu - szkolny - odbywa się w szkołach, które zgłosiły swój udział 
w konkursie, w dniach  13 – 15. 01. 2020r. (dokładny termin określony jest  
w regulaminie poszczególnych konkursów przedmiotowych). 
3. Etap II konkursu - finał - odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym  
im. T. Kościuszki, przy  ul. Kościelnej 12 w Sycowie  05.03.2020r. 
 

§4 



1. Warunkiem udziału w etapie szkolnym jest zgłoszenie szkoły do udziału  
w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki”, a następnie przeprowadzenie na terenie 
własnej placówki szkolnych etapów konkursów zgodnie z regulaminem 
poszczególnych konkursów przedmiotowych. 
2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, będącego załącznikiem do regulaminu konkursowego. 
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą mailową na adres 
sekretariat@losycow.pl, bądź dostarczyć do sekretariatu szkoły do  22  
listopada 2019r.  
4. Szkoły uczestniczące w konkursie, po przeprowadzeniu I etapu konkursów, 
przesyłają  drogą mailową na adres organizatora  wyniki lub prace uczniów 
(dokładne instrukcje w regulaminach przedmiotowych) do 17.01.2020r. 
5.Nieprzesłanie wyników uczniów z etapu szkolnego w wyznaczonym czasie jest 
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

§ 5 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody 
dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursów.  
2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących 
udział w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” na przetwarzanie danych osobowych 
do celów konkursów. 
3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest też do zebrania i przechowywania 
oświadczeń rodziców o treści:  
 
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., NR 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 
..........................................................., uczennicy/ucznia klasy .......................  
Szkoły........................................................................................., do celów 
związanych z jego udziałem w „Igrzyskach Wiedzy u Kościuszki” , w roku 
szkolnym 2019/2020. 

.........................................................................  
(data i podpis rodziców) 

4. Oświadczenia dyrektor przekazuje organizatorowi wraz z wynikami etapu 
szkolnego. 
 

§ 6 
1. Do II etapu - finału zakwalifikowani zostają uczniowie z najlepszymi wynikami 
spośród wszystkich szkół biorących udział w danym konkursie Igrzysk Wiedzy. 
Ich ilość określają regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych. 

mailto:sekretariat@losycow.pl


2. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia liczby 
uczestników finału w szczególnych sytuacjach. 
3. Szkoły, których uczniowie zakwalifikowani zostali do finału konkursu, będą 
poinformowane o tym drogą mailową lub telefonicznie przez Organizatora do 
dnia 31 stycznia 2020r.  
 

§ 7 
1.Tytuł finalisty I edycji „Igrzysk Nauki u Kościuszki” 2019/2020  otrzymuje 10 
najlepszych uczestników  II etapu  poszczególnych konkursów przedmiotowych. 
2.Tytuł laureata I edycji „Igrzysk Nauki u Kościuszki” 2019/2020  otrzymuje 3 
najlepszych uczestników II etapu – finału konkursów przedmiotowych. 
3. Nagrody rzeczowe wręczone będą najlepszym uczestnikom drugiego etapu, 
którzy zajmą I, II i III miejsce w poszczególnych konkursach przedmiotowych. 
4. Dla wszystkich uczestników etapu finałowego  konkursu przewidziano 
dyplomy uczestnictwa w finale. 
5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowane jest po zakończeniu 
etapu II  - finału, w tym samym dniu. 
6. Opiekę nad uczniami w tym czasie zapewnia organizator konkursu.  
 

§ 11 
1.  Regulamin I edycji „Igrzysk Wiedzy u Kościuszki” 2019/2020  dostępny jest  
w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej. 
2. W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu: 
p. Dorota Byrka, mail: d.byrka@losycow.pl, Tel.: 600279674 
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub 
przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 
4. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
Regulaminu. 
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