Regulamin Świętokrzyskiego Testu z Informatyki
dla Juniorów 2019
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Świętokrzyskiego Testu z Informatyki dla Juniorów,
w tym prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin został zamieszczony na stronie
www.kieleckiedniinformatyki.pl. Wszelkie zmiany w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej,
poprzez zamieszczenie ich na stronie Kieleckich Dni Informatyki.
2. Organizatorami Świętokrzyskiego Testu z Informatyki dla Juniorów są:
●
●
●
●

Infover S.A.
Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

3. Test zostanie przeprowadzony w ramach wydarzenia „Kieleckie Dni Informatyki 2019”, którego
organizatorami są Kielecki Park Technologiczny i Politechnika Świętokrzyska w partnerstwie z Albit Software
Sp. z o.o., Altar Sp. z o.o., Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Infover S. A., ITM Code Sp. z o.o., Karol Wątrobiński
Kancelaria Radcy Prawnego WN Legal, Plumi Artykuły Reklamowe Aleksandra Śliwa-Zielonka, Producer Sp. z
o.o., Studenckie Koło Naukowe GRUPA XOR, Transition Technologies PSC Sp. z o.o., VirtusLab Sp. z o.o.
§2
Zakres i cel Testu
1. Celem Testu jest weryfikacja wiedzy i umiejętności informatycznych w zakresie zaawansowanym uczniów
klas ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjów zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz
wyłonienie uczniów, którzy wykażą się najwyższym poziomem wiedzy informatycznej.
2. Pytania do Testu zostały przygotowane przez doradcę metodycznego Samorządowego Ośrodka
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w porozumieniu z organizatorami Testu.

§3
Uczestnicy Testu
1. Uczestnikami Testu mogą być uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów
zlokalizowanych na terenie Kielc, posiadający ważną legitymację uczniowską, która będzie weryfikowana
przed przystąpieniem do Testu. Uczestnicy Testu muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych i powinni być
pod opieką nauczyciela.
2. Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów. W przypadku zespołu szkół maksymalnie 6 uczniów
– 3 z gimnazjum i 3 ze szkoły podstawowej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest:
●wysłanie zgłoszenia do 29.03.2019 na adres coi@um.kielce.pl przez wyznaczonego przez dyrektora
szkoły nauczyciela – według wzoru:
Nazwa i adres szkoły
Nazwisko nauczyciela - opiekuna
Numer telefonu i e-mail nauczyciela - opiekuna
Imię i nazwisko ucznia, klasa
w przypadku zespołu szkół (gimnazjum i sp) wysyłamy jedno zgłoszenie, zawierające dane
wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w Teście, zgłoszenia będą potwierdzane po weryfikacji
● stawienie się wraz z ważną legitymacją uczniowską w ZSE w Kielcach o godzinie 10:15 w dniu Testu tj.
04.04.2019 r. Wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w Teście oraz akceptacja
regulaminu – formularz jest dostępny na końcu regulaminu.
4. O udziale w Teście decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.
5. W Świętokrzyskim Teście z Informatyki dla Juniorów może wziąć udział maksymalnie 36 uczniów.

§4
Przebieg Testu
1. Miejscem Testu są wyznaczone pracownie komputerowe Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul.
Prezydenta R. Kaczorowskiego 8.
2. Uczestnicy testu rozwiązują 40 pytań z zakresu informatyki na komputerach stacjonarnych.
3. Czas trwania Testu wyniesie 45 minut.
4. W trakcie przeprowadzania testu Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, własnych
komputerów, telefonów i innych urządzeń elektronicznych.
5. Spośród uczestników zostaną wyłonione trzy osoby z największa liczbą punktów. Jeżeli nie będzie to
możliwe ze względu na uzyskanie tej samej liczby punktów przez kilka osób zostanie przeprowadzona
dogrywka. Test dogrywkowy będzie przeprowadzany do skutku.
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6. Uczestnictwo w Teście jest nieodpłatne.
7. Uczestnictwa w Teście, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do wydania nagrody,
nie można przenosić na inne osoby.

§5
Wyniki i nagrody
1. Wyniki Testu zostaną ogłoszone w dniu 04.04.2019 r. na Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej
o godzinie 13.00. Uczestnicy Testu mają obowiązek się tam stawić pod rygorem niewydania nagrody
w przypadku wygranej.
2. Trzy pierwsze miejsca zajmą osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w Teście.
3. Za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej przewidziane są nagrody rzeczowe. Za miejsca od 4 do
10 przewidziane są nagrody pocieszenia. Łączna pula nagród wynosi 3000 zł. Fundatorem nagród jest Infover
S.A. i Urząd Miasta Kielce.
4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych może być przyczyną odmowy wydania nagrody
w przypadku wygranej.
5. Organizatorzy Testu nie ponoszą odpowiedzialności za utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących
po stronie uczestnika Testu.
6. Organizatorzy Testu zastrzegają sobie prawo do przyznania dowolnej liczby nagród w ramach puli nagród
dodatkowych, dowolnej liczby wyróżnień oraz nagród specjalnych.

§6
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe uczestników Testu będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacji i przeprowadzenia
Testu, wyłonienia laureatów oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród i wyróżnień.
2. Dane osobowe uczestników Testu będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenie
Parlamentu 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.
3. Przetwarzanie danych dotyczy wszystkich uczestników Testu. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko,
szkoła, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście.
Uczestnicy Testu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celu określonego
w niniejszym Regulaminie.
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4. Poprzez zgłoszenie do Testu uczestnik zobowiązuję się do wypełnienia go samodzielnie, bez ściągania,
konsultacji z innymi osobami oraz bez używania innych rozwiązań mogących budzić zastrzeżenia co do
samodzielności wypełnienia Testu. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów działania opisanego
powyżej uczestnik Testu zostaje wykluczony.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

§7
Szanowni Państwo,

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zleceniodawcę jest Prezydent Miasta Kielce,
Rynek 1, 25-303 Kielce.

2.

W zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać informację od
Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

3.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny
do realizacji zapisów niniejszego regulaminu, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów
związanych z jego wykonaniem.

4.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany
przepisami prawa.

5.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych,
a także prawo żądania przeniesienia danych.

6.

Zleceniobiorcy przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie
zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4. i 5.

7.

W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych przez
Administratora, Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYDARZENIU
ŚWIĘTOKRZYSKI TEST Z INFORMATYKI DLA JUNIORÓW 2019

..................................................
imię i nazwisko rodzica /opiekuna

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na udział syna/córki ..................................................................
imię i nazwisko, data urodzenia

w Świętokrzyskim Teście z Informatyki dla Juniorów 2019 który odbędzie się w dniu 04.04.2019 r. na terenie
Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach według harmonogramu:
10.15 - rejestracja uczestników
10.30 powitanie uczniów i opiekunów - dyrekcja szkoły ZSE
10.45 - test dla uczniów / konferencja metodyczna dla nauczycieli - SODMiDN
11.30 - warsztaty z doradztwa zawodowego - prezentacja nowego zawodu technik programista
11.45 - oferta kształcenia informatycznego ZSE w partnerstwie z Infover S.A.
12.00 - 30 lat Internetu w 15 minut
12.15 - podsumowanie wydarzenia – Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta
12.30 - przejście na aulę Politechniki Świętokrzyskiej
13.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – organizatorzy i Partnerzy
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin wydarzenia dostępny na stronie
www.kieleckiedniinformatyki.pl Jednocześnie wyrażam zgodę na odbiór przez syna/córkę ewentualnej
nagrody przewidzianej w wydarzenia.
Dodatkowo udzielam Organizatorowi Testu nieodpłatnego i nieodwołalnego prawa do wielokrotnego
wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego syna/córki bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i nagrań za
pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb informacji i promocji organizowanego Wydarzenia.

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

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

data

podpis rodzica / opiekuna
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