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„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. 

(Mk 10,14-15) 
 

REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO DRUŻYNOWEGO KONKURSU 
RELIGIJNEGO 

„NA DRODZE CIĘ, JEZU SPOTYKAM”  
 

I. Wstęp: 
1. Organizatorem XIII Wojewódzkiego Drużynowego Konkursu Religijnego jest Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku oraz Zespół 
Szkolno-Przedszkolny im. abp. J. Gawliny w Rudniku, zwany dalej „Organizatorem”.  
2. Adres organizatora: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a. 
3. Odpowiedzialna za konkurs: dr Maria Koloch, nauczyciel-konsultant (tel. 606711174, e-
mail: m.koloch@wom.edu.pl ) oraz Daniela Stiebler – katechetka. 
4. Organizator konkursu: 
a) ustala regulamin, tematykę, zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów; 
b) przeprowadza konkurs; 
c) czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 
5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
www.wom.edu.pl 
6. Wojewódzki Drużynowy Konkurs Religijny w roku szkolnym 2022/2023 jest skierowany 
do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VII województwa śląskiego. 
 

II. Cel konkursu: 
- poszerzenie wiedzy religijnej uczniów; 
- zachęcenie do pogłębiania lektury Pisma św.; 
- poznanie biografii dzieci i młodych świętych, błogosławionych i sług Bożych; 
- inspirowanie uczniów do pogłębiania własnej wiary i postawy chrześcijanina; 
- odnoszenie zdobytej wiedzy o świętych do współczesności i własnych zachowań; 
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 
- nabywanie umiejętności łączenia zabawy z wiedzą. 
 

III. Przebieg konkursu: 
1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym, międzyszkolnym (półfinał i finał). 
2. Forma konkursu: pisemna i ustna. 
3. Termin zgłoszenia szkoły o przystąpieniu do konkursu – 28 luty 2023 r. na adres e-mail: 
m.koloch@wom.edu.pl z dopiskiem „Na drodze Cię, Jezu spotykam” (według załączonego 
formularza).   

a. Etap szkolny: 
1. Termin przeprowadzenia etapu: okres Wielkiego Postu 2023 r. 
2. Odpowiedzialni:  nauczyciele zgłaszający udział uczniów w konkursie. 
3. Do etapu międzyszkolnego kwalifikują się drużyny w składzie trzech uczniów ze szkoły (po 
jednym uczniu z każdej klasy tj. IV, V, VI lub VII). Nie dopuszcza się możliwości udziału 
dwóch uczniów z jednej klasy (poziomu) oraz więcej niż jednej drużyny ze szkoły.  
4. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają protokół do 31 marca 2023 r. z zaznaczeniem 
imion, nazwisk i klas członków drużyny oraz opiekunów na adres e-mail: 
m.koloch@wom.edu.pl (według załączonego formularza). 
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4. Pytania do etapu szkolnego zostaną przesłane na adres szkoły do 28 lutego 2023 r. (Jeśli 
pytania nie dotrą na czas prosi się o telefoniczny kontakt). 

b. Etap międzyszkolny: 
1. Miejsce przeprowadzenia konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. abp. J. Gawliny w 
Rudniku, 47-411 Rudnik, ul. Słoneczna 1. 
2. Termin:  21 kwiecień 2023 r. godz. 9.30. 
3. Forma półfinału: indywidualny test dla wszystkich uczestników (punkty z testu zostaną 
zsumowane dla każdej drużyny). 
4. Do finału zostanie zakwalifikowanych pięć najlepszych drużyn szkolnych. 
5. Forma finału: pisemna i ustna, indywidualna i drużynowa oraz z wykorzystaniem TIK. 
6. Wszystkie punkty drużyny zdobyte w etapie finałowym zostaną zsumowane i zadecydują o 
miejscu w konkursie. 
7. Zwycięska szkoła otrzymuje nagrodę dla szkoły, a uczniowie nagrody indywidualne. 
8. Prosimy o potraktowanie konkursu jako zabawy, która ma uczniów zmobilizować 
do uznania prawd wiary za wartość życia codziennego. 
 

IV. Literatura: 
a) etap szkolny – dla wszystkich uczniów: 
1. Pismo św.– „Ewangelia według św. Marka ” rozdziały: 14-16; 
2. Znajomość stacji i treści Drogi krzyżowej. 
3. Znajomość kilku wybranych świętych dzieci. 
b) etap międzyszkolny: 
1. Pismo św. – „Ewangelia według św. Marka ” rozdziały: 14-16; 
2. Znajomość stacji i treści Drogi krzyżowej. 
3. Znajomość życiorysu wybranych świętych dzieci. 
 

V. Postanowienie końcowe: 
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie 
mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły 
wyższej. 
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 
Konkursu. 
3. Placówki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z 
konkursu. 
 

VI. Przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją konkursu 
1. Administrator danych osobowych  

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w 
Rybniku zwany dalej Placówką, mający swoją siedzibę przy ul. Parkowej 4a, 
reprezentowany przez Dyrektora jednostki, prowadzony przez Województwo Śląskie (NIP: 
642 295 65 05, REGON: 240 443 332) tel: 32 424 74 72, email: info@wom.edu.pl. 

2. Inspektor ochrony danych 
W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - można się z nim skontaktować za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: iodowom@wom.edu.pl. 

3. Cele i podstawy przetwarzania 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacyjno-informacyjnych, przeprowadzenia 
oraz promocji konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych, osób biorących udział 
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w Konkursie jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a) lub art. 9 ust. 2 lit a) 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO. 

4. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego 
Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę. 

5. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców  
1) Placówka będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją 

uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.  
2) Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie 

podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność 
placówki od strony technicznej. 

6. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji 
Konkursu. 

7. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą 
Ma Pan/Pani prawo: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 
 sprostowania nieprawidłowych danych, 
 żądania usunięcia danych, 
 żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 

na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. 
8. Informacje o prawie do cofnięcia zgody 

Udzielona zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, 
obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie – na 
stronie Placówki oraz publikacji danych osobowych (imię i nazwisko, nazwa i adres szkoły) 
w materiałach promocyjnych. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Panią/Pana w 
dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu ułatwienia Pani/Panu 
skorzystania z prawa do cofnięcia zgody, na stronie internetowej udostępniono formularz 
wycofania zgody. 

9. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

10. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach 
niepodania danych 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z 
konsekwencjami, np. brakiem możliwości udziału w konkursie, itp. 

11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji. 
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Załącznik  do  Regulaminu 

 
Wypełniony i zeskanowany załącznik prosimy przesłać do 28.02.2023 r. drogą e-mailową na adres:  
m.koloch@wom.edu.pl albo pocztą tradycyjną na adres: RODNiIP „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4 A, 44-200 
Rybnik  
 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA SZKOŁY 

do  udziału 

w XIII Wojewódzkim Drużynowym Konkursie Religijnym 

„Na drodze Cię, Jezu spotykam” 

 

DANE SZKOŁY: 

Nazwa szkoły  …………………………………………………………………… 
Adres  ……………………………………………………………………………. 
Tel. / e-mail  ……………………………………………………………………... 

 

Nauczyciel - opiekun (imię i nazwisko)  

……………………………………………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA - OPIEKUNA  UCZESTNIKA  KONKURSU:  

 
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y na przetwarzanie dane osobowych w zakresie określonym w regulaminie w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  

w jakim zostały zebrane. 

 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                              

 
Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną o której mowa w art. 13 

RODO zawartą w regulaminie, zrozumiałem(am) i w pełni je akceptuję. 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                                       

 

Pieczątka szkoły:  
 
 
 
 

                                                             
1 Zgodę udzielić należy poprzez przekreślenie sformułowania „Nie wyrażam”, natomiast wycofania zgody należy dokonać poprzez przekreślenie 

sformułowania „Wyrażam” oraz dołączenie czytelnego podpisu osoby składającej oświadczenie. 
2 Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą lub czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby 

niepełnoletniej. 
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Załącznik  do  Regulaminu 

 
Wypełniony i zeskanowany załącznik prosimy przesłać do 31.03.2023 r. drogą e-mailową na adres:  
m.koloch@wom.edu.pl albo pocztą tradycyjną na adres: RODNiIP „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4 A, 44-200 
Rybnik  

 

PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO  

XIII Wojewódzkiego Drużynowego Konkursu Religijnego 

„Na drodze Cię, Jezu spotykam” 

 

DANE SZKOŁY: 

Pełna nazwa szkoły  ……………………………………………………………………… 
 

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

 
 

DANE DRUŻYNY KONKURSOWEJ:  

(Imię i nazwisko Uczennicy / Ucznia / klasa) 
 

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………… 
 

Nauczyciel - opiekun (imię i nazwisko)  

1) ……………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………… 

 

Prosimy przesłać tylko w komplecie z załącznikami  wypełnionymi przez rodziców  

 

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

miejsce, data                                                                                                   podpis nauczyciela - opiekuna 

 

 

Pieczątka szkoły:   
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW  UCZESTNIKA: 

Zgłaszam moje dziecko ………………………………………….……………………….. 
                       (imię i nazwisko uczestnika konkursu, szkoła, klasa)  

……………………………………………………………do udziału w XIII Wojewódzkim 
Drużynowym Konkursie Religijnym „Na drodze Cię, Jezu spotykam”.  

 

OŚWIADCZENIA 
Oświadczenie zgody na udział w konkursie 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka na udział w XIII Wojewódzkim Drużynowym Konkursie Religijnym „Na 
drodze Cię, Jezu spotykam”. 

 

----------------------------------------------------------                                                  

                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2         

 
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam/Nie wyrażam3 zgodę/y na przetwarzanie dane osobowych w zakresie określonym w regulaminie w celu organizacji 

i przeprowadzenia Konkursu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  

w jakim zostały zebrane. 

 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie4                                                              

 

Oświadczenie zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y na rozpowszechnianie wizerunku w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych 

poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej Placówki oraz w lokalnych mediach.  

 
----------------------------------------------------------                                                  

                                                                                           Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2         

 
Oświadczenie na rozpowszechnianie wizerunku 

Wyrażam/Nie wyrażam1 zgodę/y, o której mowa w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych na 

nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku celu dokumentacji wydarzeń z życia szkoły oraz jej promocji poprzez umieszczanie 

zdjęć lub filmów na stronie internetowej Placówki oraz w lokalnych mediach.  

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                   

  
Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną o której mowa w art. 13 

RODO zawartą w regulaminie, zrozumiałem(am) i w pełni je akceptuję. 

----------------------------------------------------------                                                  
                                                                 Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie2                                   

 

                                                             
3 Zgodę udzielić należy poprzez przekreślenie sformułowania „Nie wyrażam”, natomiast wycofania zgody należy dokonać poprzez przekreślenie 

sformułowania „Wyrażam” oraz dołączenie czytelnego podpisu osoby składającej oświadczenie. 
4 Czytelny podpis osoby, której dane dotyczą lub czytelny podpis opiekuna prawnego w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby 

niepełnoletniej. 


