
REGULAMIN

KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Celem Konkursu jest :

• promocja nauki języka francuskiego

• upowszechnianie wiedzy o Francji

Organizatorami Konkursu są:

• Prezydent Miasta Skierniewice

• Stowarzyszenie  Skierniewicki  Klub  Francuski  działające  przy  Centrum  Kultury  i  Sztuki
w Skierniewicach

1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta
Skierniewice.

2. Konkurs odbywa się w języku francuskim i składa się z dwóch części :

Część pierwsza ustna: rozmowa dotycząca danych personalnych uczestników, szkoły, zainteresowań,
rodziny, przyjaciół itp. 

Część druga pisemna: test leksykalno-gramatyczny trwający 45 minut 

3. Jury Konkursu powołują organizatorzy.

4. Decyzja Jury jest ostateczna.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich lat.

6. Zakres materiału obowiązujący podczas konkursu dotyczy poziomu A2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi
i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego
rodziny,  zakupów,  otoczenia,  pracy).  Potrafi  porozumiewać  się  w  prostych,  rutynowych  sytuacjach  komunikacyjnych,
wymagających  jedynie  prostej,  bezpośredniej  wymiany  informacji  na tematy  znane  i  typowe.  Potrafi  w prosty  sposób
opisywać  swoje  pochodzenie,  otoczenie,  a  także  poruszać  sprawy  związane  z  najważniejszymi  potrzebami  życia
codziennego).

7. Zgłoszenia pisemne kandydatów zawierające następujące dane:

-  imię,  nazwisko,  data  urodzenia,  nazwa  szkoły,  adres  zamieszkania,  numer  telefonu,  adres
internetowy, informacje i  oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (załącznik do
regulaminu).



należy składać mailowo: promocja@um.skierniewice.pl lub osobiście w Wydziale Kultury i Promocji
Miasta Skierniewice przy ul. Senatorskiej 12 w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r.

8. Główną  nagrodą  w  Konkursie  jest  tygodniowy  pobyt  u  rodzin  francuskich  przyjaciół
w Châtelaillon-Plage,  na  warunkach  ustalonych  przez  Urząd  Miasta  Skierniewice  z  partnerem
francuskim. Przewidywany termin pobytu: czerwiec/lipiec 2022 r. 

9.           Konkurs odbędzie się w środę 12 maja 2022 r. w Zespole Szkół Nr 3 w Skierniewicach ul.
Działkowa 10.



Zgłoszenie udziału ucznia

w Konkursie Znajomości Języka Francuskiego

Nazwa i adres szkoły
Adres e-mail szkoły

Imię i nazwisko
nauczyciela

Adres e-mail nauczyciela

Imię i nazwisko
uczestnika, klasa 

1. ………………………………………………………..

2. ………………………………………………………..

3. ………………………………………………………..

…………………………….. ……………………………

          pieczątka szkoły                                                                                                                                          podpis dyrektora szkoły

Formularz  prosimy  przesłać  na  adres:  Urząd  Miasta  Skierniewice,  Wydział  Kultury  i
Promocji, ul. Senatorska 12 p. 11
lub e-mail promocja@um.skierniewice.pl
Osoby do kontaktu wyznaczone przez organizatora:
Dawid Szymczak, tel. 46 834 51 90; d.szymczak@um.skierniewice.pl

Ważne!
Do  zgłoszenia  należy  dołączyć   zgodę  na  przetwarzanie  oraz   publikację  jego  danych  i
wizerunku podpisaną przez rodziców (odręczny podpis).



Imię i Nazwisko ucznia: ………………………………………………

Klasa ………………………………..

Imię i Nazwisko Rodziców(-a)/Opiekunów prawnych

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

 

Informacje i oświadczenia dotyczące przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art.6 ust.1 pkt a, b, c i f oraz na podstawie art.9 ust.2 pkt a i g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchyleniu  dyrektywy  95-46/WE,  w  imieniu
dziecka:
1.  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  wyżej  danych  osobowych,  oraz  innych
niezbędnych  danych  wymaganych  ustawami,  w  celu  realizacji  założeń  Międzyszkolnego
konkursu geograficzno – turystycznego „A to Francja właśnie! organizowanego przez Urząd
Miasta  Skierniewice  w  porozumieniu  ze  Stowarzyszeniem  Skierniewicki  Klub  Francuski
…………………………………………..……………………..……(imię i nazwisko ucznia).
2. wyrażam zgodę  na przetwarzanie określonych w punkcie 1 danych osobowych, a także
utrwalanie  i  eksponowanie  wizerunku  oraz  osiągnięć  w  biuletynach,  oraz  na  stronie
internetowej/profilach  społecznościowych  Urzędu  Miasta  Skierniewice  i  Stowarzyszenie
Skierniewicki Klub Francuski….…………………………………… (imię i nazwisko ucznia).

Podanie  powyższych  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji  procesu
rekrutacji i udziału w Międzyszkolnym konkursie geograficzno – turystycznym „A to Francja
właśnie! W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jego realizacja.

Jednocześnie oświadczam o poinformowaniu mnie, że:
 administratorem danych osobowych jest Urząd  Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100

Skierniewice
 dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi wyżej celami;
 podstawę prawną przetwarzania będzie stanowić art.6 ust.1 pkt a,b,c i f oraz art.9

ust.2   lit  a  i  g  RODO – zgoda,  wykonanie  umowy,  obowiązek prawny ciążący  na
administratorach  wynikający  z  ustawy  o  systemie  oświaty,  oraz  innych  ustaw
regulujących  szkolnictwo,  oraz  ochrona  interesów  prawnie  uzasadniony  interes
administratora, interes publiczny,

 jestem świadom, że Organizator jest obowiązany na mocy w/w ustaw przetwarzać
dane osobowe dotyczące ucznia,  a mieszczące się także w kategoriach określonych w
art. 9  ust.1 RODO (tzw. dane sensytywne)

 przysługuje mi prawo do: wglądu i sprostowania moich danych osobowych; przeniesienia
danych  do  innego  podmiotu;  wniesienia  umotywowanego  sprzeciwu  ich  przetwarzania
oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  gdy  uznam,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych



powyżej narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

 nie  będą  podejmowane  na  ich  podstawie  zautomatyzowane  decyzje,  ani  nie  będą
profilowane,

 nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, zaś odbiorcami danych będą tylko

instytucje upoważnione   z mocy prawa;
 dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  określony  we  wspomnianych  wyżej

ustawach,  zaś  dane osobowe w postaci  wizerunku oraz  osiągnięć,  do czasu wycofania
zgody, które to wycofanie pozostanie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

 w  budynku  szkoły  i  terenie  przyległym  stosowany  jest  monitoring  wizyjny  w  celach
zapewnienia bezpieczeństwa.

……………….…………………………...
(czytelny  podpis Rodziców/

 Opiekunów prawnych)


