XII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
O PRAWACH KONSUMENTA

REGULAMIN KONKURSU

I. TEMAT I CEL KONKURSU
1. Konkurs wiedzy i praktycznych umiejętności realizowany jest pod hasłem ,,Wiedzy o
Prawach Konsumenta”
2. Celem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta jest:
• uaktywnienie młodzieży w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wiedzy
konsumenckiej
• doskonalenie stopnia znajomości środowiska lokalnego i działających w nim instytucji
ochrony praw konsumenta
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką wiedzy konsumenckiej
• podnoszenie poziomu nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz przedmiotów
ekonomicznych
2. Konkurs ma zasięg regionalny i jest dwustopniowy (etap I - szkolny i etap II międzyszkolny).
II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
1. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Konsumenta organizują nauczyciele Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jan III Sobieskiego w Stalowej Woli w
porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
2. Organizatora eliminacji szkolnych powołuje dyrektor szkoły zgłoszonej do konkursu.
3. Konkurs w etapie finałowym organizują nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jan III Sobieskiego w Stalowej Woli tj. Komisja
Konkursowa, w skład której wchodzą: członkowie Komitetu Organizacyjnego i konsultanci
(związani z tematyką Konkursu).
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4. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta obejmuje konkurs patronatem merytorycznym,
Starosta Powiatu Stalowowolskiego patronatem honorowym.
4. Nauczyciele przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla
Jan III Sobieskiego w Stalowej Woli oraz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta odpowiadają
za poziom merytoryczny konkursu i opracowują arkusz konkursowy do etapu międzyszkolnego
na podstawie zgłoszonych propozycji.
5. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Króla Jan III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37-464 Stalowa Wola

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2. Do etapu międzyszkolnego konkursu uczestnicy są wybierani w drodze eliminacji szkolnych.
Sposób ich przeprowadzenia określa Szkolna Komisja Konkursowa, która wyłoni 3 uczniów,
którzy zdobyli największą liczbę punktów.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest w roku szkolnym 2018/2019
2.Informacje

na

temat

Konkursu

publikowane

będą

na

stronie

internetowej

www.ekonomikstalowawola.pl
3. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
1) I etap – szkolny
2) II etap - finał – 28 maja 2019 roku
4.Przeprowadzenie konkursu poprzedza zaproszenie uczniów i nauczycieli poszczególnych
szkół do udziału w nim (rozesłanie zaproszeń, regulaminów oraz programów konkursu wg.
otrzymanych zgłoszeń). Konkurs zostanie również poprzedzony konferencją naukową, w
czasie której zostanie poruszona tematyka będąca przedmiotem konkursu. Konferencja
odbędzie się 22 maja 2019 roku o godzinie 10.00.
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5. Szkoły, które wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie proszone są o przesłanie zgłoszeń
oraz ewentualnych propozycji pytań konkursowych do sekretariatu Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jan III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul. Polna 15, 37464 Stalowa Wola drogą pocztową lub elektroniczną na adres ekonomiksw1@wp.pl lub
h.idec@interia.pl lub r.sekiel@o2.pl . Telefon kontaktowy 15 844 04 12 – sekretariat szkoły.
W sytuacji wystąpienia pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Wicedyrektor Haliną
Idec.
6. Uczniowie zakwalifikowani do etapu finałowego biorą udział w konferencji dotyczącej praw
konsumenta.
7. Etap finałowy konkursu przeprowadzany jest w formie pisemnej. Część pisemna składa się
z dwóch części - testu i zadania praktycznego z zakresu ochrony praw konsumenta. Przed
rozpoczęciem konkursu komisja może uczestnikom udzielić niezbędnych wskazówek
metodycznych.
8.Tematyka konkursu jest dołączona do regulaminu.
9. Uczestnikom należy zapewnić warunki do samodzielnego wykonania sprawdzianu.
Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności, mogą być podstawą dyskwalifikacji
zawodnika.
10. Oceny prac etapu pisemnego w formie testowej dokonuje grupa 4 nauczycieli – opiekunów,
wylosowana spośród nauczycieli wszystkich szkół uczestniczących w Konkursie.

Oceny

zadań praktycznych dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie zasad opracowanych przez
Komitet Organizacyjny Konkursu. Komisję Konkursową tworzą: Rzecznik Konsumentów –
jako przewodniczący, przedstawiciel Dyrekcji ZSP Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w
Stalowej Woli oraz przedstawiciel(e) instytucji związanych z tematyką Konkursu. Lista
laureatów zostanie wyłoniona po podliczeniu punktów z obydwu części. W przypadku takiej
samej liczby punktów o kolejności decyduje liczba punktów z części praktycznej, a w
przypadku

ich

równej

ilości

dogrywka

z

pytania

praktycznego.

W

sytuacjach

nieuregulowanych w Regulaminie głos decydujący ma Przewodniczący Komisji Konkursowej
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8. Ustalenie listy laureatów, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia
konkursu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych uczestników w pierwszym etapie Konkursu jest szkoła
do której uczęszcza uczeń. Administratorem danych osobowych uczestników finału.
Konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w
Stalowej Woli.
2. Uczestnicy zakwalifikowani do finału Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. W imieniu uczniów poniżej 16 roku
życia biorących udział w Konkursie zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
4. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym
dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak
profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska
Uczestników będących finalistami Konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie
internetowej www.ekonomikstalowawola.pl oraz na fanpage Ekonomik Stalowa Wola.
6. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby Zespoły Szkół
Ponadgimnazjalnych

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. Podanie danych

jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w finale Konkursu.
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VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.ekonomikstalowawola.pl
2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady
Konkursu zawarte w Regulaminie.
3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem na stronie internetowej szkoły oraz przekazana drogą elektroniczną na adres email podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie
przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian
Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
5.

Regulamin

wchodzi

w

życie

z

dniem

opublikowania

na

http://www.ekonomikstalowawola.pl i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.

stronie

