
REGULAMIN TEMAT KONKURSU:  

”Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy”  

CO NALEŻY ZROBIĆ?  

Wykonaj pracę w formie artykułu sportowego przedstawiającą Twój ulubiony sport i wybranego 
sportowca z wybranej dziedziny sportu, który Cię inspiruje i jest Twoim idolem! Artykuł może 
zawierać treści z zakresu wybranego sportu, wywiady ze sportowcem, ciekawostki, opinie, rekordy 
sportowe, „wklejone” zdjęcia, ważne wydarzenia itp.  

ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu ”Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy” jest  

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.  

CELE KONKURSU  

Celem konkursu jest: propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, poznawanie ważnych postaci ze 
świata sportu, popularyzowanie wiedzy na temat historii sportu, rozwijanie kreatywności i 
umiejętności redakcyjnych uczestników. A także zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych 
w okresie pandemii.  

NAGRODY  

Wszyscy uczestnicy konkursu powinni otrzymać dodatkową, pozytywną ocenę z wychowania 
fizycznego. Najlepsze prace (6 uczniów) zostaną nagrodzone przez WSZS w Gdańsku.  

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE  

Konkurs przeprowadzany jest całkowicie online, zarówno zgłoszenia, jak i nadsyłanie prac oraz 
ogłoszenie wyników na stronie www.wszs.pomorze.pl  

Czas trwania konkursu: 
ZBIERANIE PRAC prze WSZS w Gdańsku: do 27.05.2020r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 05.06.2020r.  

Konkurs dedykowany jest wszystkim szkołom województwa pomorskiego, dla uczniów od lat 12. 
Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane osobiście przez zgłaszającego. Ponadto nadesłanie 
pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnienie prac na stronie Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku oraz na Facebooku WSZS w Gdańsku.  

Artykuł należy zredagować na maksymalnie 10 stronach, podpisać i wysłać w formie pliku PDF do 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego na adres mailowy konkurssportowy@gmail.com oraz 
do swojego nauczyciela wychowania fizycznego. Artykuł konkursowy należy wysłać do dnia 
27.05.2020r. wraz z oświadczeniem uczestnika dołączonym do regulaminu. Oceny prac 
konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w 
Gdańsku. Decyzje Komisji Konkursowej WSZS są ostateczne.  



Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu 
swoich danych osobowych (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997roku, Dz. 
U. Nr 133, poz. 833, z późn.zm).  

 
 

Zgoda rodzica na udział w konkursie 
”Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy”  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ROK URODZENIA UCZNIA NAZWA SZKOŁY i miejscowość TELEFON 
KONTAKTOWY GMINA / POWIAT  

1. Ja, niżej podpisana/ny ___________________________________________________ (imię i 
nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym i wyrażam zgodę na udział w/w 
dziecka w Konkursie ”Moja ulubiona dyscyplina sportu i wybrany idol sportowy”  

2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z założeniami i regulaminem konkursu 
oraz wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w w/w kursie. Regulamin, dostępny 
jest również na stronie www.wszs.pomorze.pl  

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz 
mojego dziecka przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku (dalej WSZS 
w Gdańsku).  

4. Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych  

przyjmuję do wiadomości że: 
a. administratorem danych jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, 
adres - ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 80-866 Gdańsk b. dane przekazane w ramach 
przeprowadzenia konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach ewidencyjnych, 
kontaktowych oraz w celu ogłoszenia wyników konkursu, a także umieszczenia 
wykonanych prac na stronie www.wszs.pomorze.pl 
c. mam prawo do wglądu i poprawiania treści danych osobowych mojego dziecka i 
możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania. 
d. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania w/w danych jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

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

(miejscowość, data) (podpis opiekuna prawnego)  

 


