
Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach 

Regulamin Konkursu o Mieście i Gminie Kęty 

 

 

REGULAMIN IX KONKURSU O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY 

PN. Miejsce, w którym żyję… 

GRA TERENOWA 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

§1 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach. 

Współorganizatorami są: Towarzystwo Miłośników Kęt, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, 

Dom Kultury w Kętach oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach. 

Patronat nad konkursem obejmuje Burmistrz Gminy Kęty. 

Patronat medialny sprawują: portal InfoKety.pl, miesięcznik „ Kęczanin”. 

 

Cele konkursu: 

1. Promowanie wiedzy nt. miasta i Gminy Kęty. 

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży nt. historii, kultury i walorów turystycznych i sportowych 

ziemi kęckiej. 

2. Pogłębienie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym. 

 

§2 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ósmych szkół podstawowych z terenu Gminy Kęty. 

1. Konkurs prowadzony jest w formie gry terenowej prowadzonej na terenie gminy Kęty. 

2. Tematyka konkursu dotyczy wyłącznie miejscowości wchodzących w skład Gminy Kęty. 

3. Laureaci konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Gminę Kęty oraz sponsorów. Pozostali uczestnicy zostaną nagrodzeni drobnymi upominkami. 

 

 

§3 

 

Informacje nt. przebiegu konkursu i wynikach umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły: 

www.dabrowska.info, stronie facebookowej szkoły, stronie powiatu oświęcimskiego, na stronach 

współorganizatorów konkursu oraz w mediach patronackich. 

 

http://www.dabrowska.info/
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II. PRZEBIEG KONKURSU 

 

§ 4 

 

 Szkoły zgłaszają swój udział w konkursie w terminie do 20 marca 2022r. poprzez wypełnienie 

formularza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 Formularze należy przesłać pocztą na adres szkoły: Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej,      

ul. Kościuszki 29, 32-650 Kęty, faksem  (33 8452911) lub w formie skanu na adres: 

sekretariat@dabrowska.info. Regulamin, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie: 

www.dabrowska.info. 

 

§ 5 

ZASADY GRY TERENOWEJ 

 

1. Konkurs o Mieście i Gminie Kęty ma formę gry terenowej. 

2. Drużyna szkoły biorącej udział w grze składa się z 3 uczniów, pod opieką nauczyciela – 

szkolnego opiekuna gry. 

3. Pytania konkursowe obejmują następujące zagadnienia: 

 historia miasta i sołectw Gminy Kęty, 

 sport, 

 kultura, 

 turystyka. 

4. Uczniowie przygotowują się ze źródeł wskazanych przez organizatorów na stronie 

https://dabrowska.info/konkurs-o-miescie-i-gminie-kety/. 

5. Gra terenowa polega na wykonaniu przez drużynę wszystkich zadań opisanych w KARCIE 

TRASY GRY TERENOWEJ w regulaminowym czasie. 

6. Od momentu otrzymania KARTY TRASY GRY TERENOWEJ drużyna ma 2h na wykonanie 

zadań i dostarczenie odpowiedzi do punktu zbiórki.  

7. KARTA TRASY GRY TERENOWEJ zawiera różnorodne zadania, za które przydzielane jest od 

0 do 2 pkt. Zadania teoretyczne dotyczą wiedzy z zagadnień wymienionych w punkcie 3 

niniejszego regulaminu. Zadania mogą mieć formę pytań otwartych lub zamkniętych.  Wykonanie 

zadań wymaga poruszania się po terenie gminy Kęty, dotarcia do miejsc kultury, zabytków, 

terenów rekreacyjnych lub instytucji gminnych, w związku z czym konieczna jest obecność 

nauczyciela wyznaczonego przez szkołę, odpowiedzialnego za przemieszczanie się uczniów w 

terenie.  

8. Podczas wykonania zadań drużyna przestrzega zasady samodzielności i poufności. Nie wolno 

rozpowszechniać zadań i kontaktować się z innymi drużynami.  

9. Członkowie drużyny zobowiązani są rozwiązywać wszystkie zadania samodzielnie, bez udziału 

innych osób.  

mailto:sekretariat@dabrowska.info
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10. Uczestnicy są zobowiązani do wyposażenia się w wygodne sportowe obuwie i odzież, a w razie 

niepogody również w odzież przeciwdeszczową. 

§ 6 

PRZEBIEG GRY TERENOWEJ 

 

1. Drużyna startuje w Grze zgodnie z wytycznymi przekazanymi w KARCIE TRASY GRY 

TERENOWEJ. 

2. START w grze następuje o godzinie 10.00, w siedzibie PZ nr 9 im. Marii Dąbrowskiej, przy ul. 

Kościuszki 29, która jest pierwszym punktem kontrolnym.  

3. Uczestnicy rozwiązują zadania w grupie, w czasie 2h. W zadaniach związanych z 

przemieszczaniem się w terenie, uczestnikom towarzyszy nauczyciel – szkolny opiekun gry, który 

dba o bezpieczeństwo uczniów.  

4. META gry znajduje się w PZ nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach.  

5. KONIEC CZASU GRY organizator określa po 2h od opuszczenia miejsca startu. Drużyna, która 

nie zdąży dotrzeć do mety, za każde 10 min spóźnienia będzie miała odejmowane 2 pkt karne.  

6. Niedopuszczalne jest pokonywanie trasy z innymi drużynami biorącymi udział w grze terenowej. 

 

 

§ 7 

KLASYFIKACJA PUNKTOWA / WYNIKI 

 

1. Po przybyciu wszystkich drużyn na METĘ, komisja powołana przez dyrektora PZ 9, dokonuje oceny 

rozwiązanych zadań i przyznaje punkty. 

2. O końcowym wyniku decyduje ilość zdobytych punktów przez drużynę. Wygrywa zespół, który 

uzyskał największą ilość punktów. 

3.  W razie zdobycia jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności miejsc 

decyduje dogrywka - dodatkowe zadanie. 

4. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. 

5. Wynik rywalizacji szkół oraz rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu, po zakończeniu pracy 

komisji. 
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IV. TERMINARZ KONKURSU 

 

§8 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu: do 20 marca 2022r.  

gra terenowa: 20 kwietnia 2022r., godz. 10.00. 

2. Z przyczyn organizacyjnych powyższe terminy mogą ulec zmianie, o czym szkolni opiekunowie 

konkursu w poszczególnych szkołach zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo z 

odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

 

III. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§9 

 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie konkursu do czasu startu 

gry terenowej, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu. 

2. Szkolny opiekun zespołu bierze bezpośredni udział w grze, dbając o bezpieczeństwo uczniów, ale 

nie wykonuje zadań za nich, nie udziela również pomocy w wykonaniu zadania.  

3. Szkolny opiekun odpowiada za:  

 przesłanie zgłoszenia szkoły i uczestników do konkursu;  

 omówienie Regulaminu konkursu z uczestnikami; 

 poinformowanie rodziców o Regulaminu konkursu, 

 pozyskanie pisemnych zgód Rodziców (Załącznik nr 2); 

 monitorowanie realizacji gry przez uczestników swojego zespołu; 

4. Uczestnikom nie wolno ujawniać treści zadań zawartych w kartach trasy gry terenowej.  

5. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, imienia i 

nazwiska na stronach internetowych, publikacjach, informacjach medialnych i społecznościowych na 

potrzeby realizacji i promocji Gry terenowej (Załącznik Nr 2). 

6. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz 

zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, zarówno przez nauczyciela, jak i opiekunów 

prawnych uczniów biorących udział w etapie międzyszkolnym (Załącznik nr 2). 

7. Wątpliwości i protesty powinny być zgłoszone organizatorowi, najpóźniej do ogłoszenia 

zakończenia gry terenowej. 
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8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na ramach 

stron internetowych i w informacjach medialnych wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika.  

9. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem uczestnik i Rodzic/opiekun prawny 

potwierdza pisemnie na Zgodzie Rodzica oraz poprzez wypełnienie formularza Karty zgłoszenia 

dziecka do Gry terenowej (Załącznik nr 2). 

10. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry terenowej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a 

także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora. 

 

 

§10 

 

1. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018r.          

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000). 

2. Szczegółowych informacji udziela dyrektor/sekretariat Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii 

Dąbrowskiej  w Kętach , tel. 33 845 30 72. 
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Załącznik nr 1 

Pieczęć podłużna szkoły 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

KONKURS O MIEŚCIE I GMINIE KĘTY – GRA TERENOWA 

 

Nazwa i nr szkoły  

Adres szkoły  

Telefon do szkoły  

e-mail szkoły  

Imię i nazwisko dyrektora 

szkoły 
 

Imię i nazwisko opiekuna 

drużyny  
 

Kontakt do opiekuna 

(telefon, e-mail) 
 

Imiona i nazwiska 

uczniów biorących udział 

1. 

2. 

3. 

 

Akceptujemy regulamin konkursu: TAK / NIE (właściwe podkreślić) 

 

Podpis szkolnego opiekuna        Podpis dyrektora 

 

 

 

 

Załącznik: 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
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Załącznik nr 2 

 

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………… 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(składają rodzice /prawni opiekunowie uczestników konkursu oraz ich szkolny opiekun) 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów 

Konkursu Wiedzy o Mieście i Gminie Kęty w celach promocyjnych i informacyjnych zgodnie z ustawą z dn. 

10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) teraz i w przyszłości. Wiem, że 

przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia lub ewentualnego usunięcia. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów informacyjnych i 

promocyjnych oraz jej  publikacji w części lub w całości z zachowaniem praw autorskich 

 

     Podpis szkolnego opiekuna  

/opiekuna prawnego ucznia 

 

……………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna art. 13 RODO 

 

Administrator danych osobowych. 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej 

w Kętach, reprezentowany przez dyrektora Szkoły, z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 29. 

Kontaktować się z nami można w następujący sposób: 

1) listownie: Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach ul. Kościuszki 29 32-650 

Kęty 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: sekretariat.pz9@powiat.oswiecim.pl 

3) telefonicznie: (33) 845 30 72 

Inspektor ochrony danych. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: 

jzontek@zontekiwspolnicy.pl 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. 

Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, wykonywaniem przez administratora zadań związanych z pełnieniem funkcji placówki 

oświatowej (w szczególności organizacja i promocja VII Konkursu o Mieście i Gminie Kęty pn. "Miejsce w 

którym żyję….") 

Odbiorcy danych osobowych. 

Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. 

Okres przechowywania danych. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z2018 r. poz. 217, z późn. 

zm.). 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania funkcji 

publicznych; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00 - 193 Warszawa). 

mailto:sekretariat.pz9@powiat.oswiecim.pl

