
REGULAMIN 

Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” 

 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” 

(zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 

Lublin. 

 

CEL KONKURSU 

2. Celem Konkursu jest: 

• rozwijanie spostrzegawczości u dzieci; 

• poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego 

z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 

2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce, 

• poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród 

dzieci. 

 

ZADANIE KONKURSOWE 

3. Zadanie konkursowe (zwane dalej „Zadaniem”) polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance 

słów w języku angielskim związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami nawiązującymi do 

zwierząt gospodarskich, pracy rolników, maszyn rolniczych i innych aspektów objętych Powszechnym 

Spisem Rolnym, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce, a także na 

wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu stanowiącego hasło. 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każde dziecko uczące się w klasach 1-

3 szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie województwa lubelskiego. 

 

WYMOGI KONKURSOWE 

5. Zadaniem Uczestnika jest jak najszybsze wykonanie Zadania, którego tematyka nawiązuje do zagadnień 

objętych Powszechnym Spisem Rolnym 2020, stanowiącym jedyne źródło pozwalające dokładnie 

scharakteryzować polskie rolnictwo. 

6. W celu rozwiązania Zadania, należy pobrać i wydrukować plik o nazwie Konkurs dla uczniów klas 1-3 

szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” – Zadanie konkursowe dostępny na stronie: 

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html 

7. Rozwiązanie Zadania polega na jak najszybszym odnalezieniu w wyszukiwance słów w języku angielskim 

związanych z przestawionymi na obrazkach zagadnieniami i zaznaczeniu ich na kartce w widoczny 

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html


sposób (np. kolorowym markerem lub kredką), a także na wykorzystaniu tych słów do ułożenia wyrazu 

stanowiącego hasło. 

8. Rozwiązanie Zadania należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia na skrzynkę e-mail: 

PSR2020LublinEnglish@stat.gov.pl 

9. Rozwiązanie Zadania przesyła w imieniu Uczestnika jego rodzic/opiekun prawny. 

10. Przesłanie rozwiązania Zadania na Konkurs jest jednoznaczne z deklaracją rodzica/opiekuna prawnego 

Uczestnika o: 

• zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i przystąpieniu do Konkursu w sposób dobrowolny, 

• wyrażeniu zgody i akceptacji warunków Regulaminu, w tym zapoznaniu się z treścią dotyczącą 

procedury przyznawania i odbioru nagród i jej pełnej akceptacji, 

• zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 

11. Wraz z rozwiązaniem Zadania, należy przesłać w formie skanu lub zdjęcia wypełnione i podpisane przez 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika oświadczenie (zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 

do Regulaminu). 

12. W przypadku nieprzesłania dokumentu, o którym mowa w ust. 11, rozwiązanie Zadania nie będzie brane 

pod uwagę w Konkursie. 

13. W tytule wiadomości należy wpisać: Wyszukiwanka językowa. Cała wiadomość e-mail powinna być nie 

większa niż 15 MB. Jeżeli załączniki składają się na wielkość powyżej 15 MB, należy wysłać je w postaci 

dwóch odrębnych wiadomości. 

14. Zadanie musi być rozwiązane przez Uczestnika samodzielnie i indywidualnie. Nadesłanie rozwiązania 

Zadania na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie. 

15. Rodzic/opiekun prawny Uczestnika jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady 

prawne rozwiązania Zadania, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich, wynikające z 

naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń 

przeciwko Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia 

Organizatora od obowiązku świadczeń.  

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

16. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej do 25 listopada 2020 r. 

 

NAGRODY 

17. Fundatorem nagród jest Organizator. 

18. Nagrody zostaną przyznane dwudziestu Uczestnikom, którzy jako pierwsi prześlą poprawne rozwiązanie 

Zadania. 

19. Zwycięzcy Konkursu otrzymają zestawy atrakcyjnych gadżetów związanych z Powszechnym Spisem 

Rolnym 2020, w tym puzzle, kredki, gry logiczne, świnki skarbonki i inne. 

20. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagród na osoby trzecie. 

https://workspace.stat.gov.pl/cvpn/aHR0cHM6Ly9vd2Euc3RhdC5pbnRyYQ/owa/redir.aspx?C=dGCUF-Rt26A9N-Ax3ZLaDTgCrMDFh9nvFLi1kbL-TlL5L0iTR3rYCA..&URL=mailto%3aPSR2020LublinEnglish%40stat.gov.pl


21. Zwycięzcom nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego 

rodzaju. 

22. Nagrody zostaną wysłane pocztą w ciągu 14 dni od powiadomienia zwycięzców Konkursu o wygranej na 

adres podany w oświadczeniu rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika. 

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas wysyłki. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

24. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

25. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, podania nieprawdziwych danych, Organizatorowi przysługuje prawo dyskwalifikacji 

danego Uczestnika z udziału w Konkursie. 

26. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany terminu Konkursu bądź jego odwołania w przypadku zdarzeń 

od niego niezależnych, o czym niezwłocznie poinformuje. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu 

żadne roszczenia. 

27. Organizator zapewnia sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. 

28. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

29. Niniejszy Regulamin podlega udostępnieniu na stronie internetowej Organizatora: 

https://lublin.stat.gov.pl/  

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lublin.stat.gov.pl/


Załącznik  nr 1 do Regulaminu 

Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej  

pt. „Wyszukiwanka językowa” 

  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z realizacją wymogów 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) („RODO”),  Urząd Statystyczny w Lublinie (US Lublin) informuje o zasadach oraz o 

przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

I. Wskazanie administratora 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie z siedzibą przy 

ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin. 

 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych 

 

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z realizacją celu 

określonego w art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

443) popularyzacja wiedzy o statystyce, w celu organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu dla uczniów klas 1-3 

szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”. 

 

III. Obowiązek podania danych osobowych 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych 

osobowych uniemożliwi Państwa dzieciom wzięcie udziału w Konkursie. 

 

IV. Informacje o odbiorcach Państwa danych osobowych 

 

Odbiorcą Państwa  danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci będą upoważnieni pracownicy US 

Lublin oraz podmioty współpracujące, w tym dostawcy usług technicznych  

i organizacyjnych umożliwiających realizację Konkursu oraz przechowywanie dotyczącej  

go dokumentacji.  

 

 

 



V. Okresy przetwarzania danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu  

oraz  przez okres, w jakim Organizator zobowiązany będzie przepisami prawa do przechowywania materiałów z 

Konkursu, to jest przez okres 5 lat od jego zakończenia, zgodnie z przepisami ustawy  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia w sprawie klasyfikowania  

i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych  i przepisów wewnętrznych 

administratora. 

 

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

 

Podane przez Państwa dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą 

 

Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania 

sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 

lub organizacji międzynarodowych: Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym 

siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym. 

 

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US 

Lublin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych 

osobowych: IOD_USLUB@stat.gov.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do Regulaminu 

mailto:IOD_USLUB@stat.gov.pl.


Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej  

pt. „Wyszukiwanka językowa” 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

PT. „WYSZUKIWANKA JĘZYKOWA” 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
 

DATA URODZENIA 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

(Nazwa i adres placówki) 

 

KLASA 
 

TELEFON KONTAKTOWY  
 

ADRES E-MAIL 
 

 

OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie dla uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”. 

2. Oświadczam, że załączone rozwiązanie Zadania zostało wykonane przez moje dziecko samodzielnie oraz 

że nie narusza jakichkolwiek praw osób czy podmiotów trzecich i że ja w imieniu dziecka ponoszę 

wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 

pt. „Wyszukiwanka językowa”, wyrażam zgodę na jego postanowienia oraz na udział dziecka w 

Konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka 

przez Organizatora Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa”, z 

siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin, na zasadach określonych w rozporządzeniu 

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 w związku z udziałem w Konkursie dla uczniów klas 1-3 

szkoły podstawowej pt. „Wyszukiwanka językowa” i jego promowaniem. 

5. Jestem świadomy/-a przysługującego mi prawa do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą 

mnie/mojego dziecka. 

6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, 

zawartą w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. 

„Wyszukiwanka językowa”, i wyrażam zgodę na wszystkie punkty tam zawarte. 

7. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 ………………………………………..…     ………………………………………..… 

                Miejscowość i data                                                                              Czytelny podpis  

 


