XVIII POWIATOWY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
ORGANIZOWANY PRZEZ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAŚLE
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu jasielskiego
1. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 , w budynku II LO w Jaśle .
2. Szkoły podstawowe potwierdzają uczestnictwo w konkursie do 31 marca 2021 r.
3. Sposób wyboru kandydatów danej szkoły uzgodnią nauczyciele tej szkoły.
4. Szkoły zgłaszają najwyżej jeden zespół dwuosobowy ze szkoły podstawowej.
5. Zadaniem każdego zespołu będzie rozwiązanie zestawu zawierającego zadania z matematyki, chemii
i biologii.
Zgłoszenia należy kierować na adres:
II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
ul. Floriańska 24
38-200 Jasło
z dopiskiem „Konkurs Międzyprzedmiotowy”
6. Konkurs jest jednoetapowy. Trwa 90 minut.
7. Zestaw zadań opracowują odpowiedzialni za konkurs nauczyciele matematyki, biologii
i chemii II LO w Jaśle.
8. W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele II LO .
9. Prace uczniów oceniają członkowie komisji.
10.Ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia

konkursu.

11. Laureaci konkursu ( miejsca: I, II, III) , otrzymują punkty preferencyjne w chwili ubiegania się
o przyjęcie do II LO w Jaśle oraz uzyskują prawo wpisu uzyskanego miejsca na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.

Dodatkowych informacji udziela : Magdalena Skiba ( tel.013 4463570 ).

Zapraszamy do uczestnictwa !

Pieczątka szkoły

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XVIII POWIATOWY KONKURS MIĘDZYPRZEDMIOTOWY
Nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły: ……………………………………………………………………………………………

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Typ szkoły

DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIA UCZNIÓW.

Opiekun uczniów: ………………………………………………………………………………..……………………………………………….
(imię i nazwisko)

(telefon kontaktowy)

Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce pracy i wizerunek) w materiałach
informacyjnych dotyczących XVIII Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego zamieszczanych na stronie
internetowej II LO w Jaśle.
 TAK  NIE

…………………, dnia…………………………. r.

………………………………………………..
(podpis Szkolnego Koordynatora Konkursu)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 Twoje dane będą przetwarzane w celu organizacji XVIII
Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego. Informujemy, że






podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, wyrażenie zgody na publikację wizerunku nie jest
konieczne,
dane przetwarzane w celu organizacji konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji
publikowanych nie planuje się usuwać,
dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane innym podmiotom
ani do państw trzecich,
przysługuje Ci prawo do wglądu w swoje dane, otrzymania ich kopii, do ich poprawiania oraz uzupełniania, prawo do usunięcia danych
oraz ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możesz też wycofać zgodę na publikację danych,
jeżeli stwierdzisz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika XVIII Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XVIII Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących Konkursu,
zamieszczanych na stronie internetowej II LO w Jaśle.

* proszę zaznaczyć właściwe

……………………………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu organizacji XVIII
Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, zgoda na
publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie
planuje się usuwać.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

OŚWIADCZENIE
rodzica/opiekuna prawnego uczestnika XVIII Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego
organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
Lp.

Imię i nazwisko

Szkoła

Klasa

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w XVIII Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym.
 Wyrażam zgodę
 Nie wyrażam zgody*
na publikację danych osobowych mojego dziecka
(imię, nazwisko, miejsce nauki, uzyskany wynik i wizerunek) w materiałach informacyjnych, dotyczących Konkursu,
zamieszczanych na stronie internetowej II LO w Jaśle.

* proszę zaznaczyć właściwe

…………………………………………………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
W II Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle z siedzibą w Jaśle, ul. Floriańska 24 dane Twojego dziecka będą przetwarzane w celu organizacji XVIII
Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne ze względów organizacyjnych, zgoda na
publikację wizerunku nie jest konieczna. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, a informacji publikowanych nie
planuje się usuwać
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.edu@powiat.jaslo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdziesz na stronie www.2lojaslo.pl w zakładce RODO.

