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I. Cele konkursu 
 
1. Rozpowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy na temat krajów 
hiszpańskojęzycznych w zakresie ich szeroko rozumianej kultury. 
2. Rozwijanie umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnych.  
3. Wzbogacenie wiedzy lingwistycznej uczniów.  
4. Wzmacnianie u uczniów zasad uczciwego współzawodnictwa. 
 
II. Organizator konkursu 
 
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Jędrzeja Cierniaka w Warszawie oraz Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego w 
Warszawie. 
 
III. Wytyczne 
 
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i mogą wziąć w nim udział uczniowie klas IV-VIII wszystkich 
szkół podstawowych znajdujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Konkurs składa się łącznie z trzech etapów. 
3. Etap I polega na rozwiązaniu ogólnego testu wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych. Test 
zostanie przesłany do szkolnego Opiekuna Konkursu na adres mailowy podany w zgłoszeniu i 
powinien zostać przeprowadzony do 07.03.2022. 
4. Do etapu II przechodzi dwoje uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście w danej 
szkole.  
5. Szkolny Opiekun Konkursu ma za zadanie poinformować Organizatorów  
o wynikach przeprowadzonego testu, czyli podać imiona i nazwiska dwójki uczniów z 
najlepszymi wynikami do dnia 08.03.2022 drogą mailową (mkonewka@sp114.edu.pl lub 
karolina.kujawska@sp28wawa.edu.pl).  
6. Konieczne jest dostarczenie wraz z wynikami testu wypełnionego załącznika do Regulaminu 
tj. Załącznik nr 2 - Zgoda Rodzica/Opiekuna na wzięcie udziału przez dziecko w konkursie oraz  
zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku gdy w prezentacji zostanie zawarty 
wizerunek innych osób uczestnik powinien poinformować ich w jakim celu i komu zostanie ich 
wizerunek udostępniony oraz uzyskać zgody na jego przetwarzanie. Zgód osób trzecich, 
których wizerunek utrwalono w prezentacji prosimy nie przesyłać.  
7. Zgody o których mowa w pkt. 6  należy przesłać w postaci skanu lub zdjęcia na jeden z 
adresów w pkt 5 łącznie z informacją o uczniach, którzy zakwalifikowali się do II etapu. 
 
8. Etap II polega na przygotowaniu przez uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie i 
tym samym zakwalifikowali się do II etapu, prezentacji multimedialnej o dowolnym kraju, 
którego językiem urzędowym jest język hiszpański. Konkursowa prezentacja powinna 
uwzględniać tematy takie jak: podstawowe informacje o danym kraju, jego kulturze, 
zwyczajach, tradycjach i historii oraz ciekawostki.  
9. Prezentacje: 

• muszą zawierać imię i nazwisko autora oraz pełną nazwę szkoły, do której uczęszcza 

• muszą być wykonane w dowolnym programie i przesłane jako plik PDF 
 
 

mailto:mkonewka@sp114.edu.pl
mailto:karolina.kujawska@sp28wawa.edu.pl
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Plik należy nazwać wg. wzoru: 
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA – WYBRANY KRAJ – SKRÓCONA NAZWA SZKOŁY 
np. JAN KOWALSKI – PERU – SP114 W WARSZAWIE 

 

• mogą być przygotowane w języku polskim lub hiszpańskim 

• powinny zawierać maksymalnie 10 slajdów 

• mogą zawierać odnośniki do filmów i/lub utworów muzycznych w postaci linków 

• powinny zawierać wykaz źródeł, z których korzystano podczas ich przygotowania 
10. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów. Nie dopuszcza się 
prac wykonanych zbiorowo. Dodatkowo, nie mogą to być prace, które brały już udział w innych 
konkursach lub były wcześniej opublikowane. 
11. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę. 
12. Prace należy wysłać na adres mailowy na który wcześniej przesłano wyniki oraz zgody z 
dopiskiem w tytule wiadomości KONKURS do dnia 28.03.2022. 
13. Prace przesłane po terminie lub niespełniające wymagań zawartych w pkt. III. Regulaminu 
nie wezmą udziału w konkursie. 
14. Do etapu III zostanie zakwalifikowanych 20 najwyżej ocenionych prezentacji zgodne z 
wytycznymi w pkt. IV.1 Regulaminu. Lista laureatów II etapu wraz z ich pracami zostanie 
opublikowana na stronach internetowych organizatorów w dniu 06.04.2022 r. zgodnie z 
harmonogramem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 
15. Etap III - Laureaci II etapu będą brali udział quizie przeprowadzonym na platformie 
internetowej Kahoot po zalogowaniu się uczestnika poprzez nr PIN podanym przez 
Organizatorów. Link do quizu zostanie przesłany na adresy mailowe, z których otrzymano 
zgłoszenia. 
16. Quiz będzie sprawdzał wiedzę zawartą w prezentacjach, które zostały zakwalifikowane do 
III etapu.  
17. O terminie quizu Organizator poinformuje na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem drogą 
mailową na adres podany w zgłoszeniu.  
 
IV. Ocena prac 
 
1. Powołana przez organizatora komisja dokona oceny prezentacji w skali 1-10 biorąc pod 
uwagę następujące kryteria: 

• zawartość merytoryczna (0-2 pkt) 

• zwięzłość i czytelność (0-2 pkt) 

• poprawność językowa (0-2 pkt) 

• estetyka (0-2 pkt) 

• oryginalność (0-2 pkt) 
2. Do punktów zdobytych za przygotowaną prezentację dolicza się punkty zdobyte w quizie 
według wzoru:  
 

Suma punktów zdobytych w quizie Kahoot ÷ 500  
 
Wynik zostanie zaokrąglony w górę do pełnych jedności.   
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3. Od ogłoszonych przez organizatora wyników konkursu nie ma odwołań. 
4. Prace, które nie spełnią wytycznych konkursu nie zostaną ocenione. 
5. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe za zajęcie I, II oraz III miejsca, jak i 
wyróżnienia specjalne. 
6. Laureaci konkursu oraz uczestnicy, którzy zostali wyróżnieni zostaną o tym fakcie 
powiadomieni za pośrednictwem poczty email. 
7. Wszyscy laureaci I etapu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 
8. Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona przez organizatora po zakończeniu III etapu 
i przeliczeniu punktów na stronie internetowej https://sp114.edu.pl/ oraz 
https://sp28warszawa.edupage.org/  
 
V. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych   

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych uczestników Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy na Temat Krajów Hiszpańskojęzycznych „Celebramos el Día de la Lengua Española” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 dalej jako RODO) 
(Dz. U. UE. L. z  2016 r. Nr 119, z późn. zm.) organizatorzy Konkursu informują, że: 
1. Współadministratorzy danych osobowych 
Współadministratorami, czyli podmiotami decydującym o celach i sposobach  przetwarzania 
danych Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła 
Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja  Cierniaka z siedzibą w Warszawie (03-550), ul. Remiszewska 
40 oraz Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Warszawie (03-535) 
ul. Gościeradowska 18/20. 
Ze Współadministratorami może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail:  
Szkoła Podstawowa nr 114: sekretariat@sp114.edu.pl  
Szkoła Podstawowa nr 28: sp28@ edu.um.warszawa.pl  
lub pisemnie na adresy korespondencyjne podane powyżej. 
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Współadministratorzy  wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 
się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod 
adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl  lub pisemnie na adres/y siedzib 
współadministratorów, wskazanych w pkt 1. 
3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.  
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będziemy przetwarzali w celu 
potwierdzenia udzielonych zgód. Natomiast dane osobowe uczestników konkursu 
przetwarzane będą przez Organizatorów wyłącznie w celu: 
a) związanym z udziałem dziecka w konkursie oraz przeprowadzenia konkursu, 
b) wydania dyplomów i nagród, 
c) publikacja informacji o laureatach II etapu konkursu oraz ich prezentacji multimedialnych 
na stronach internetowych organizatorów konkursu. 
d) publikacji danych zwycięzców konkursu oraz uczestników wyróżnionych.  

https://sp114.edu.pl/
https://sp28warszawa.edupage.org/
mailto:sekretariat@sp114.edu.pl
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Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Przetwarzanie danych osobowych  dziecka w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub 
osoby uprawnionej do jej reprezentowania stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu tych 
danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o 
której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wyrażonej zgody, ale cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.  
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
dziecka w ogólnopolskim konkursie „Celebramos el Día de la Lengua Española” 
5. Okres przetwarzania danych osobowych  
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania 
Pani/Pana zgody, momentu realizacji celu i/lub przez okresy przewidziane przepisami prawa 
w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach 
powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych administratora w zakresie archiwizacji 
dokumentów, a także w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 
6. Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą zostać udostępnione innym 
odbiorcom, jeżeli będzie wynikać to z przepisów prawa.  
Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być także udostępniane podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty 
uczestniczące w organizacji konkursu, podmioty świadczące pomoc prawną, usługi 
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych 
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność 
pocztową lub kurierską. 
7. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania/poprawiania danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 
RODO, 
5) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.  
Zgodnie z art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 
1 lit. a RODO.  
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na 
adresy wskazane w pkt.1  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Panu danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych 
Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny, 
ale jest niezbędne do wzięcia przez dziecko udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy na 
Temat Krajów Hiszpańskojęzycznych „Celebramos el Día de la Lengua Española”  
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9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe współadministratorzy nie będą podejmowali wobec 
Pani/Pana oraz dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania.   
Współadministratorzy nie przewidują przekazywania Pani/Pana danych osobowych oraz 
danych osobowych dziecka do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikowania zapisów niniejszego Regulaminu, 
z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych uczestników (o zmianach 
regulaminu będą informowani Ci, którzy zgłoszą swój udział w konkursie). 
2. Prezentacje nadesłane w ramach II etapu przechodzą na własność Organizatorów z 
przeznaczeniem na cele promocyjno-informacyjnych Organizatorów oraz archiwalne. 
3. Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Organizatorów. 
4. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 
5. Wszyscy Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego 
Regulaminu i stosowania uregulowań w nim zawartych.  
6. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na Temat Krajów Hiszpańskojęzycznych 
„Celebramos el Día de la Lengua Española” jest dostępny na stronach internetowych 
Organizatorów: 
https://sp114.edu.pl/ 
https://sp28warszawa.edupage.org/ 
 
 
Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sp114.edu.pl/
https://sp28warszawa.edupage.org/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 

HARMONOGRAM KONKURSU  
„CELEBRAMOS EL DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA” 

 
14.02.2022 – Ogłoszenie konkursu, zbieranie zgłoszeń 
 
08.03.2022 – Ostateczny termin przesyłania wyników szkolnego testu przez Opiekunów 
Konkursu w poszczególnych placówkach (Etap I) 
 
28.03.2022 – Termin nadsyłania konkursowych prezentacji  
 
20.04.2022 – Ogłoszenie wyników Etapu II 
 
12.05.2022 – Etap III - Quiz internetowy sprawdzający wiedzę z zakresu zwycięskich 
prezentacji 
 
13.05.2022 – Oficjalne ogłoszenie zwycięzców konkursu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 
ZGODY I OŚWIADCZENIA  RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W KONKUSIE „CELEBRAMOS EL DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA” 
 

 
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 
 
………………………………………………........................................................………………….…………………. 

(imię i nazwisko) 
 

w konkursie „CELEBRAMOS EL DÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA”, którego Organizatorami są:  
Szkoła Podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka z Oddziałami Integracyjnymi ul. Remiszewska 
40, 03-550 Warszawa oraz Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego, ul. 
Gościeradowska 18/20, 03-535 Warszawa zwane dalej Organizatorami. 
 
   ................................................................................................................ 

Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego  
uprawnionego do reprezentowania dziecka 

 
Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w 
zakresie imienia, nazwiska), a także danych osobowych dziecka (w zakresie imienia, nazwiska, 
nazwy placówki do której uczęszcza dziecko) zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) dalej jako RODO, w celach 
związanych ze zgłoszeniem i udziałem w/w dziecka konkursie „CELEBRAMOS EL DÍA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA”; 
 
   ................................................................................................................ 

Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego  
uprawnionego do reprezentowania dziecka 

 
 
2. Wyrażam zgodę na upublicznienie przez Organizatora danych osobowych dziecka w 
zakresie imienia i nazwiska, nazwy i adresu placówki do której uczęszcza dziecko oraz pracy 
multimedialnej stworzonej i przekazanej w ramach konkursu na stronach internetowych 
Organizatorów w związku z jego udziałem w organizowanym Plenerze w celach promocyjno-
informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatora, wynikających z jego zadań 
statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w tym propagowania osiągnięć 
i talentów dzieci oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 
 

................................................................................................................ 
Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego  
uprawnionego do reprezentowania dziecka 
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3. Wyrażam* zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo rozpowszechnianie i 
upublicznienie na stronach internetowych Organizatorów wizerunku ww. dziecka 
utrwalonego w zgłoszonej na konkurs prezentacji zgodnie z art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
w celach promocyjno-informacyjnych oraz dokumentujących działalność Organizatorów, 
wynikających z ich zadań statutowych w ramach świadczonych usług w zakresie edukacji w 
tym propagowania osiągnięć i talentów uczniów. 
 
 
   ................................................................................................................ 

Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego  
uprawnionego do reprezentowania dziecka 

 
Oświadczam, że: 
1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na Temat 

Krajów Hiszpańskojęzycznych „Celebramos el Día de la Lengua Española” i w pełni go 
akceptuję; 

2. zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania 
moich danych osobowych i danych osobowych dziecka zawartej powyższym Regulaminie; 

3. dziecko jest autorem prezentacji nadesłanej do Konkursu Wiedzy na Temat Krajów 
Hiszpańskojęzycznych „Celebramos el Día de la Lengua Española” i dysponuje prawami 
autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 t.j.) oraz przenoszę wszystkie prawa autorskie do pracy na 
Organizatorów. 

4. posiadamy zgody osób, których dane oraz/lub  wizerunek został utrwalony w prezentacji 
konkursowej.** 
 

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

Data, miejscowość i czytelny podpis rodzica/ przedstawiciela ustawowego  
uprawnionego do reprezentowania dziecka 
 

*Zgoda wyrażona w przypadku, gdy w przekazanej na konkurs prezentacji znajduje się 
wizerunek dziecka. 
** Proszę wykreślić, jeśli wizerunek lub dane osobowe nie będą udostępnione w prezentacji. 


