
 

REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O ŚLĄSKU WROCŁAW 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą: „I Konkurs Wiedzy o Śląsku Wrocław” i jest zwany 

dalej: "Konkursem".  

2. Organizatorami Konkursu jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław SA, ul. Oporowska 

62, 53-434 Wrocław e-mail: konkurs@slaskwroclaw.pl oraz Liceum Ogólnokształcące nr X 

im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51-109 Wrocław e-mail: 

lo10@lo10.wroc.pl, zwani dalej „Organizatorami”.  

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 3 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku  

w Liceum Ogólnokształcącym nr X oraz na Stadionie Wrocław.  

4. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat historii, jak i czasów współczesnych 

Śląska Wrocław. Konkurs dotyczy wyłącznie sekcji piłki nożnej i obejmuje okres  

od  powstania klubu do chwili obecnej. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą  

o najważniejszych faktach, datach, osiągnięciach oraz największych osobowościach klubu. 

§ 2 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie trzyosobowe zespoły uczniów (zwane dalej 

„Uczestnikami”) reprezentujących szkoły podstawowe (klasy VI-VIII) oraz ponadpodstawowe 

z terenu Wrocławia. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez szkołę zgłoszenia na adres poczty 

elektronicznej: konkurs@slaskwroclaw.pl, zawierającego nazwę szkoły oraz kontakt  

do opiekuna grupy (e-mail i nr telefonu), do 17 stycznia 2020 roku, do godz. 23:59.  

3. Zgłoszenie do Konkursu oraz udział w nim są całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

4. Każdą szkołę reprezentuje zespół złożony z trzech uczniów. 

5. Liczba miejsc w Konkursie jest ograniczona. O udziale zadecyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

7. O zakwalifikowaniu się do konkursu, Organizatorzy poinformują szkoły mailowo w ciągu  

3 dni od zakończenia zapisów.  

§ 3 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs odbywa się w trzech etapach: 

 Eliminacje wewnątrzszkolne – zadaniem każdej szkoły jest wybór trzyosobowego 

zespołu uczniów reprezentującego ją w dalszych etapach. Forma wyłonienia 

reprezentantów leży w gestii danej szkoły.  

 Eliminacje międzyszkolne – odbędą się w formie pisemnej 29 stycznia, o godz. 11,  

w Liceum Ogólnokształcącym nr X im. Stefanii Sempołowskiej przy ul. Pieszej 1  

we Wrocławiu. Pięć najlepszych szkół z każdej kategorii wiekowej awansuje do finału. 

 Finał – odbędzie się w marcu na stadionie Wrocław. Ten etap składać się będzie  

z ustnych pytań i odpowiedzi. 
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2. Za przygotowanie pytań odpowiedzialni są Organizatorzy, którzy czuwają także  

nad przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu. 

3. Decyzje Organizatorów są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. 

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po etapie finałowym, wówczas także 

nastąpi oficjalne wręczenie nagród dla zwycięzców. 

§ 4 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych 

osobowych, tj.: adresu poczty elektronicznej.  

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu 

oraz  

w związku z wręczeniem / przekazaniem nagród.  

3. Poniżej przedstawione są szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa danych 

osobowych Uczestników:  

3.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem  

w konkursie, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail  

– w przypadku Opiekunów oraz imienia, nazwiska, klasy, szkoły w przypadku Uczniów 

jest Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Oporowskiej 62, 53-434 Wrocław, dalej zwany ADO.  

3.2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@slaskwroclaw.pl za pomocą 

telefonu: 71-750-00-75, drogą pocztową: ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław. 

3.3. ADOpowołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest 

za pomocą adresu e-mail: iod@slaskwroclaw.pl, adres do korespondencji:  

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław.  

3.4. Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:  

 przygotowania, przeprowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z niniejszym 

Regulaminem, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 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 „RODO” polegającym na przyjęciu 

zgłoszenia do Konkursu, ustaleniu wyników Konkursu, wydania (wysłania 

nagród), ogłoszenia wyników Konkursu; 

 w  zakresie, w jakim przetwarzanie danych wynika z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe w celu rozliczenia 

Konkursu) podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO oraz; 

 prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi  

na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

 

3.5. ADO nie będzie przetwarzać danych osobowych Uczestników do innych celówniż 

wskazane powyżej.  

3.6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału  

w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania,  

a konsekwencją ni epodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału  

w Konkursie.  



3.7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzanie w trakcie trwania konkursu, a po jego 

zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przepisami 

podatkowymi.   

3.8. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom 

świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi  

w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym 

podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.  

3.9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

3.10. Uczestnikom przysługuje prawo do:  

 uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach 

przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych, 

 żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia 

niekompletnych danych,  

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych - przy czym żądanie 

zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego 

żądania,  

 przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od ADO formacie 

umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych 

w art. 21 RODO – w przypadku w którym przetwarzanie danych oparte jest na 

uzasadnionym interesie Administratora,  

 złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia,  

że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.  

3.11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji względem Uczestnika, w tym do profilowania.  

3.12. W przypadku otrzymania odrębnej zgody, ADO zastrzega sobie prawo do 

wykorzystywania i przetwarzania zdjęć oraz nagrań filmowych w celach 

informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem. Zgoda taka będzie dotyczyła 

przetwarzania danych Uczestników, wykorzystania wizerunku Uczestników w celach 

promocyjnych  

i reklamowych. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.  

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,  

o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie  

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. 

Wszelkie decyzje w tym zakresie będą ostateczne i żadne odwołania od nich nie będą 

przysługiwać. 

3. Jedna szkoła może zgłosić wyłącznie jeden, trzyosobowy zespół.  

 


