
 

Regulamin Regionalnego Konkursu  

„Kasper Biologiczny” 

w roku szkolnym 2019/2020 

Organizator 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza  z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

Cele konkursu: 

- rozwijanie uzdolnień oraz rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania biologią, 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy  

   biologicznej, 

- stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa i osiągnięcia sukcesu, 

- pogłębianie wiedzy biologicznej oraz wyłonienie najlepszych biologów regionu, 

- promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, 

- stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia się i samodoskonalenia uczniów. 

 

Warunki uczestnictwa 

   Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych regionu 

Kujaw Zachodnich 

   Liczba uczestników: maksymalnie 5 osób z każdej szkoły, wyłonionych po eliminacjach szkolnych 

przygotowanych i przeprowadzonych przez nauczycieli biologii. 

Jeśli w wyniku eliminacji szkolnych uczniowie uzyskają jednakową liczbę punktów dopuszcza się 

zwiększenie liczby uczestników. 

 

Zgłoszenie 

 Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do 28 lutego 2020 r. na adres:  

 ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław z dopiskiem „Kasper Biologiczny”,  

 lub e-mail: szkola@kasprowicz.az.pl 
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Wzór tabeli zgłoszenia uczestników: 

L.p.  Imię i nazwisko uczestnika klasa Imię i nazwisko nauczyciela biologii 

    

 

Przebieg konkursu 

      Konkurs jest jednoetapowy. Forma pisemna, zadania zamknięte oraz różnego typu zadania otwarte. 

Czas rozwiązywania zadań 90 minut.    

 

Zakres programowy konkursu 

    Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością treści nauczania wynikających z podstawy 

programowej nauczania biologii w szkole podstawowej.  

 

Komisja konkursowa 

 Członkami komisji są nauczyciele biologii I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu - mgr Anna 

Pędzich-Kuszel  i mgr Joanna Konopka-Rydz. 

 

Nagrody 

 Laureatom Regionalnego Konkursu „Kasper Biologiczny” przysługują dodatkowe punkty 

w rekrutacji do szkół średnich w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z zarządzeniem 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora I LO w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół średnich w województwie 

kujawsko-pomorskim. 

Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla laureatów i finalistów konkursu. 

 

Terminarz 

 Konkurs odbędzie się w dniu 20 marca 2020 r. o godz.10
00  

w gmachu I Liceum 

Ogólnokształcącego  im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13. 

Uroczysta gala, podczas której zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody odbędzie się 26 maja 

2020r. r. w auli I LO. 

O szczegółach uroczystości zainteresowani zostaną powiadomieni. 

  

 

 

 

 



 

 

Postanowienia końcowe  

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady 

samodzielności, prace są kodowane. 

2. W czasie konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie zawodnicy i członkowie komisji. 

3. Prace uczniów przechowuje komisja do zakończenia roku szkolnego. 

4. Szkoła umożliwia wgląd w prace pisemne. 

5. Sprawy nieujęte niniejszym regulaminem rozstrzygają członkowie komisji. 

6. Zadania konkursowe oceniane są kryterialnie i w związku z tym nie przewiduje się odwołań 

od decyzji komisji konkursowej. 

 

Informacje dodatkowe 

Informacji na temat konkursu udziela 

 Anna Pędzich-Kuszel tel. 501-171-817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursach organizowanych  

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 

z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka : ……………………………………………………………………………………………………..          

 (imię i nazwisko)  

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

(adres zamieszkania dziecka ) 

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

(nazwa i adres szkoły ) 

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

(dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail) 

I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka               

oraz moich danych  (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających                               

z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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).  

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas 

rozstrzygnięcia konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych profilach w portalach 

społecznościowych organizatora konkursu.  

Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13, 88-100 Inowrocław  

1. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego            

o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO").  Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu               

oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający                  

z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów 

konkursu).  

2. Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. 

3. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich 

przetwarzania.  

 4. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia 

skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt inspektor@kasprowicz.hub.pl  

5.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/ Pana dane nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

 

 ...........................................................…………………     ................................................................        

                     Miejscowość, data      Czytelny podpis rodzica  

                 (Opiekuna prawnego)uczestnika konkursu 

mailto:inspektor@kasprowicz.hub.pl

