
Regulamin konkursu  Fantastica 2023 

1. Organizator: 

Akademia Zamojska w Zamościu.  

2. Cel konkursu:  

Zachęcenie do obcowania z literaturą, szerzenie o niej wiedzy oraz rozwijanie zamiłowania do 

czytania. 

3. Adresaci i zasady zgłoszeń: 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych  

z powiatów: zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, 

janowskiego i lubaczowskiego. 

Zgłoszenia uczniów dokonują dyrektorzy szkół przesyłając do 7 lutego 2023 r. wypełniony formularz 

zgłoszeniowy. Należy go dostarczyć emailem na adres: konkursy@akademiazamojska.edu.pl LUB 

przesłać faksem na nr 84 638 35 00 LUB osobiście LUB przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Akademia Zamojska 

ul. Pereca 2, 22-400 Zamość 

z dopiskiem: „Fantastica 2023” 

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się w załączniku. 

Skany zgłoszeń należy zaszyfrować programem kompresującym i opatrzyć hasłem o długości co 

najmniej 8 znaków – hasło wraz z nazwą szkoły i nazwą konkursu należy przesłać SMS-em na nr tel. 

663 188 300.   

Dyrektor szkoły podaje w formularzu zgłoszenia m. in. dane nauczyciela odpowiedzialnego za 

przebieg konkursu w szkole - imię i nazwisko, służbowy nr telefonu i służbowy adres e-mail.  

Dyrektor szkoły zapoznaje nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursu oraz powołuje 

komisję szkolną odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu, ocenę prac uczniów i sporządzenie 

protokołu. 

4. Przebieg konkursu:  
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Konkurs składa się z dwóch etapów, uczestnicy konkursu w trakcie pisania testu nie mogą korzystać 

z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z wszelkich 

urządzeń elektronicznych, tj. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp. Złamanie zakazu jest 

jednoznaczne z wykluczeniem z uczestnictwa. 

I etap – etap szkolny odbywa się w szkole ucznia. Polega on na rozwiązaniu testu dotyczącego 

wcześniej przeczytanej książki. W I etapie będzie to J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny", 

Książki uczniowie czytają w języku polskim. 

Etap szkolny polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów, pod nadzorem Komisji Szkolnej, 

testu przesłanego przez organizatora konkursu. Prace ocenia Komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły.  

Przed rozpoczęciem konkursu, przewodniczący Komisji Szkolnej zapoznaje uczniów z regulaminem 

konkursu. Następnie uczniom zostaną rozdane testy. 

Czas przewidziany na rozwiązanie testu to 40 minut.   

Komisja Szkolna po sprawdzeniu prac sporządza protokół wszystkich uczestników i wraz z pracami 

przesyła go w terminie 7 dni roboczych (od dnia przeprowadzenia konkursu) na adres Akademii 

Zamojskiej w Zamościu. Komisja Szkolna nie kwalifikuje uczniów do następnego etapu, tylko 

sporządza protokół. O zakwalifikowaniu uczniów do etapu finałowego szkoła zostanie 

poinformowana oddzielnym pismem.  

Do etapu finałowego zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów spośród 

wszystkich uczestników. 

II etap – etap finałowy. W II etapie wybrana książka to J.R.R. Tolkien "Hobbit, czyli tam i z 

powrotem". Test będzie dotyczył jedynie treści książki. Książkę czytamy w wersji polskiej, testy będą 

również w języku polskim. 

Etap finałowy polega na rozwiązaniu testu pod nadzorem Komisji Konkursowej, która zostanie 

powołana przez Akademię Zamojską w Zamościu. 

Uczniowie podczas I i II etapu konkursu nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.  

5. Terminy konkursu:  



I etap szkolny- w terminie dogodnym dla szkoły macierzystej ucznia pomiędzy 23 a 28 lutego 

2023r. 

II etap w siedzibie Akademii Zamojskiej - dokładny termin zostanie podany w późniejszym 

czasie. 

6. Nagrody:  

Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Jeżeli w dniu 

wręczenia nagroda nie zostanie odebrana, będzie ona do odebrania w siedzibie Akademii 

Zamojskiej w Zamościu, ul. Pereca 2 przez okres miesiąca od dnia finału. 

Wręczenie nagród odbędzie się w Akademii Zamojskiej w dniu II etapu konkursu . 

7. Zasady oceny:  

▪ Na podstawie rozwiązanego testu oceniana jest wiedza uczestnika konkursu.  

▪ Nieczytelny, niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.  

▪ Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.  

▪ Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie AZ w ciągu tygodnia od daty konkursu 

8. Uwagi końcowe:  

Uczestnikowi nie przysługuje wymiana ewentualnych nagród rzeczowych na ekwiwalent 

pieniężny.  

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i 

nazwiska tych osób oraz liczbą uzyskanych punktów, na co uczestnicy wyrażają zgodę.  

Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego 

regulaminu.  

Niniejszy regulamin oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

organizatora. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo podania wyników konkursu do publicznej 

wiadomości za pośrednictwem mediów.  

Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte w powyższym regulaminie, rozstrzyga  organizator. 

 



Obowiązek informacyjny RODO  

Akademii Zamojskiej  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Zamojska (AZ), ul. Pereca 2, 22-400 

Zamość, rektorat@akademiazamojska.edu.pl, tel. 84 638 34 44.   

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@akademiazamojska.edu.pl   

3. Dane osobowe uczestników Konkursu Fantastica 2023 będą przetwarzane w celu organizacji, 

promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na stronie 

internetowej Akademii Zamojskiej oraz w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej 

AZ, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej 

RODO.   

4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

którym jest umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie 

przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizowanie dokumentów.   

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art.6 ust.1 lit.a RODO, 

na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach 

konkursu.   

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być użytkownicy mediów, stron internetowych i portali 

społecznościowych należących do Akademii Zamojskiej w związku z publikacją informacji o 

laureatach konkursu.   

7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164), przez czas określony w 

tych przepisach.   

8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:   

●dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;   

●żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo 

do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;   
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●żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;   

●wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte 

na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;   

 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa)   

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi 

zorganizowania konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem 

danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno-informacyjną.   

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Zamojską w związku z konkursem, 

ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, 

w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, 

którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.   

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KONKURS FANTASTICA 2023  

Formularz zgłoszeniowy 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI I DOSTARCZYĆ   

 do dnia 7 lutego 2023 r.  

Akademia Zamojska    

ul. Pereca 2, 22-400 Zamość 

z dopiskiem: „Konkurs FANTASTICA 2023”   

faks nr: 84/638 35 00                                  e-mail: ￼  konkursy@akademiazamojska.edu.pl   

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

  

 

Pieczątka szkoły                              Data   

  

Nazwa szkoły: ..........................................................................................................................    

Adres szkoły: ...........................................................................................................................    

Telefon służbowy do kontaktu: ................................................................................................    

Służbowy adres email do kontaktu: ...........................................................................................  

Nauczyciel odpowiedzialny: ......................................................................................................  

Liczba zgłoszonych uczniów: ....................................................................................................  
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Zgoda na udział w konkursie Fantastica 2023 

Dane uczestnika konkursu 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………......………… 

Pełna nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………..………… 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) *: 

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

Wyrażam zgodę na udział w konkursie Fantastica 2023 i oświadczam, że zapoznałem/łam się i 

akceptuję Regulamin konkursu.  

 

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

  miejscowość, data                                                                                                          czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego* 

 

Zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych moich/mojego dziecka** w postaci imienia i 

nazwiska, nazwy szkoły, tytułu opowiadania i zajętego miejsca w konkursie do publicznej 

wiadomości w związku z opublikowaniem informacji o wynikach konkursu Fantastica 2023 

przez Akademię Zamojską. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o 

możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

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

miejscowość, data                                                                                                                      czytelny podpis uczestnika/opiekuna prawnego 

*w imieniu osoby niepełnoletniej zgodę podpisuje opiekun prawny 

 ** niewłaściwe skreślić 


