
1 

 

 

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy 
"ŹRÓDŁA MARZEŃ - SOURCES OF DREAMS" 2016 

 
Nagrody główne: 12x12, czyli dwanaście miejsc na 12-dniowe pobyty w polskim zamku  

(Gniew, Czocha, Moszna, Kliczków lub Krasiczyn)! 
 

REGULAMIN 
 

1. Kto jest adresatem konkursu? 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i rozgrywany jest  
w dwóch kategoriach wiekowych i trzech zakresach tematycznych: 
1) I kategoria: uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjum mogą wziąć udział w wybranej kategorii 

tematycznej spośród: 
a. literatura autorstwa J. K. Rowlling - seria książek o przygodach Harry'ego Pottera (Harry Potter  

i Kamień Filozoficzny, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Harry Potter i Czara 
Ognia, Harry Potter i Zakon Feniksa, Harry Potter i Książę Półkrwi, Harry Potter i Insygnia Śmierci). 

b. literatura autorstwa J. Flanagana – seria Zwiadowcy (Ruiny Gorlanu, Płonący most, Ziemia skuta lodem, Bitwa 
o Skandię, Czarnoksiężnik z Północy, Oblężenie Macindaw, Okup za Eraka, Królowie Clonmelu, Halt  
w niebezpieczeństwie, Cesarz Nihon-Ja, Zaginione historie, Królewski zwiadowca). 

2) II kategoria: uczniowie klas II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (do ukończenia 18 roku życia)  
w kategorii tematycznej: 

a. literatura autorstwa J. R. R. Tolkiena (Powrót Cienia, Drużyna Pierścienia, Zdrada Isengardu, Podróż do 
Mordoru, Wojna o Pierścień, Powrót Króla, Hobbit, czyli tam i z powrotem). 

3) Dopuszcza się, aby uczeń z I kategorii wiekowej wystartował w II kategorii wiekowej, ale nie odwrotnie. 
4) Dopuszcza się, aby jeden uczeń wystartował w więcej niż jednej kategorii wiekowej i zakresie tematycznym tylko  

w I etapie. W przypadku zakwalifikowania się do finału jednego ucznia w więcej niż jednej kategorii, musi on wybrać 
kategorię i zakres finałowy. 
 

2. Organizatorzy konkursu. 

1) QUBUS Institute - Instytut Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

2) Organizator Turystyki QUBUS Travel z siedzibą w Katowicach. 

3) Przy współpracy z Zamkiem Moszna, Zamkiem Kliczków, Zamkiem Gniew, Zamkiem Baranów Sandomierski, portalem 
Queverton.pl, Wydawnictwem Media Rodzina, Wydawnictwem Jaguar, Kancelarią Vester, Equity Investments S.A. 
 

3. Cel konkursu. 
Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources of Dreams" ma na celu przede wszystkim 
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie literatury ciekawej, zajmującej, a jednocześnie 
przekazującej pozytywne wartości, m.in. przyjaźni, odpowiedzialności, odwagi oraz wytrwałości w dążeniu do celu. 
Konkurs jest także okazją do spotkania nauczycieli różnych miast, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz podniesienia 
kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych podczas trwania finałów konkursu. Dla 
uczniów proponowany przez nas konkurs daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
wyszukiwania i analizowania informacji, redagowania krótkich tekstów użytkowych oraz skonfrontowania ich  
z rówieśnikami z innych miejscowości. 
 

4. Formuła konkursu i przygotowanie zadań konkursowych. 
1) Konkurs podzielony jest na dwa etapy: etap szkolny i finał konkursu. 
2) Za przygotowanie zadań konkursowych I i II etapu odpowiedzialna jest ogólnopolska komisja konkursowa, powołana 

przez dyrektora Instytutu Doskonalenia Nauczycieli QUBUS Institute z siedzibą w Katowicach. 
3) Za przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnej komisji konkursowej, powołany 

przez dyrektora szkoły, który zobowiązany jest przeprowadzić konkurs zgodnie z niniejszym regulaminem. 
4) Za przeprowadzenie II etapu konkursu - finału - pod względem organizacyjnym odpowiedzialny jest dyrektor ds. 

działalności turystycznej Organizatora Turystyki QUBUS Travel, który powołuje zespół organizacyjny, w skład którego 
wchodzą reprezentanci Organizatora Turystyki oraz poszczególnych zamków. 
 

5. Konkurs a podstawa programowa kształcenia ogólnego. 
Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy realizuje cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, które są 
kontynuowane na każdym następnym poziomie edukacyjnym, w szczególności w punktach: 
1) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań  

i rozwiązywania problemów, 
2) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we spółczesnym świecie. 
Dodatkowo Konkurs kształtuje szereg umiejętności podstawowych, takich jak: 
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1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania 
tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz 
uczestnictwo w życiu społeczeństwa, 

2) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym, zarówno w mowie, jak i w piśmie, 
3) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań  

i przygotowania do dalszej edukacji, 
4) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, 
5) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się. 

 
6. Przebieg konkursu - etap I - szkolny. 

1) Do pierwszego etapu przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności. 
2) Przewodniczący szkolnej komisji konkursowej zobowiązany jest do: 

a) zapoznania wszystkich uczestników z niniejszym regulaminem w części dotyczącej zasad organizacji  
i przebiegu konkursu, zakresu wymagań oraz terminów organizowania poszczególnych etapów; 

b) przesłania organizatorom zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie na karcie zgłoszeniowej, stanowiącej 
załącznik nr 1 do regulaminu, w nieprzekraczalnym terminie do 01 marca 2016 r. lub skorzystanie z arkusza 
zgłoszenia szkoły on-line, zamieszczonego na stronie www.zrodlamarzen.pl; 

c) powołania szkolnej komisji konkursowej, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie konkursu, po 
zakończeniu pracy sporządzi protokół (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2) oraz prześle wypełnione karty 
odpowiedzi na adres organizatorów najpóźniej 23 marca 2016 r. 

3) Przewodniczący komisji otrzyma arkusze testowe z zadaniami zamkniętymi (dot. treści książek wskazanej w zakresie 
tematycznym danej kategorii wiekowej) w liczbie podanej w zgłoszeniu do 01 marca 2016 r., które należy 
przechowywać w kopercie do dnia konkursu. Konkurs należy przeprowadzić 21 lub 22 marca 2016 r. 
 

7. Przebieg konkursu - etap II - finał konkursu. 
1) Przewodniczący ogólnopolskiej komisji konkursowej sporządzi listę zbiorczą wyników uczestników I etapu ze 

wszystkich szkół. O miejscu na liście decyduje wynik procentowy uzyskany po napisaniu testu konkursowego etapu I. 
2) Wyniki pierwszego etapu zostaną przesłane do szkół pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 
3) Dodatkowo przewodniczący ogólnopolskiej komisji konkursowej, niezwłocznie po sporządzeniu listy, powiadomi 

szkoły, z których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie.  
4) Do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie 40 pierwszych uczniów z listy wyników z każdej kategorii 

tematycznej, czyli łącznie 120 uczniów (w trzech kategoriach), którzy potwierdzą przybycie na część finałową. 
5) Finały odbędą się w czterech zamkach: Zamek Gniew (pomorskie), Zamek Moszna (opolskie), Zamek Kliczków 

(dolnośląskie), Zamek w Baranowie Sandomierskim (podkarpackie). 
6) Przy powiadamianiu uczestnika o zakwalifikowaniu się do finału, organizator będzie zapraszać do wybranego zamku, 

biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania uczestnika oraz dostępność miejsc finałowych, których przypada po 10 dla 
każdej kategorii tematycznej w każdym zamku. O kolejności powiadamiania decyduje miejsce na liście zwycięzców. 

7) Ogólnopolska komisja konkursowa ocenia prace uczniów, sporządza protokół oraz listę laureatów. 
8) Ogólnopolską komisję konkursową tworzą eksperci - nauczyciele języka polskiego z każdego etapu edukacyjnego. 
9) Ogłoszenie wyników następuje w dniu przeprowadzenia II etapu konkursu najpóźniej w trzy godziny od czasu 

zakończenia konkursu. 
 

8. Organizacja finałowego dnia konkursu. 
O godzinie 12.00 spotkanie wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami na sali konkursowej – powitanie, 
sprawdzenie list obecności. O godzinie 12.20 nauczyciele-opiekunowie przechodzą na salę, gdzie odbędą się warsztaty 
metodyczne, możliwość skorzystania z poczęstunku w postaci ciasta i ciepłych napojów. W godzinach 12.30 – 14.00 
uczniowie piszą test konkursowy. O godzinie 16.00 przejście na salę konkursową, gdzie odbędzie się odczytanie wyników 
oraz wręczenie dyplomów i nagród. Zakończenie konkursu planowane jest na godzinę 16.45. W czasie sprawdzania prac 
konkursowych każdy uczestnik wraz z jednym opiekunem otrzymują obiad oraz zwiedzają zamek.  
 

9. Informacje ogólne: 
1) Protokół z II etapu oraz listy laureatów sporządzane są na komputerze. 
2) Zgłoszenia do konkursu, protokoły z I etapu sporządza się czytelnie wypełniając wzory druków dołączone do 

regulaminu jako załączniki. 
3) Prace uczniów biorących udział w II etapie konkursu pozostają do wglądu do końca roku szkolnego 2015/2016  

w siedzibie organizatora. 
4) Decyzja podjęta przez ogólnopolską komisję konkursową jest ostateczna. 
5) Dyplomy oraz nagrody zostają wręczone w dniu przeprowadzenia II etapu po ogłoszeniu wyników (finalistom). 
6) Dyplomy dla uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu oraz ich nauczycielom-opiekunom zostaną 

wysłane pocztą po zakończeniu etapu II, nie później jednak niż do dnia 15 czerwca 2016 r. 
 

10. Zasady organizacji i przebiegu dla uczniów i przewodniczących komisji konkursowych. 
Część pisemna przeprowadzona zostanie zgodnie z normami wyznaczonymi przez Śląskie Kuratorium Oświaty  
w Katowicach w zakresie organizacji konkursów wojewódzkich (tych samych, które obowiązują podczas wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych oraz olimpiad). 
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11. Nagrody. 
1) Każdy uczestnik otrzyma dyplom. 
2) Każdy nauczyciel opiekun - przewodniczący szkolnej komisji konkursowej otrzyma podziękowanie. 
3) Każdy nauczyciel-opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie finalisty bądź laureata konkursu oraz 

zaświadczenie o udziale w warsztatach metodycznych (dot. nauczycieli-opiekunów obecnych na II etapie konkursu). 
4) Za zdobycie trzech pierwszych miejsc organizator przewiduje puchary dla szkół oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe: 

a) za uczestnictwo w finale - nagrody książkowe; 
b) za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca - nagrody książkowe oraz filmy DVD; 
c) za zdobycie pierwszego miejsca - nagroda: 12-dniowy pobyt w polskim zamku na programie wybranym ze strony 

www.queverton.pl. 
5) Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach tematycznych w każdym zamku. 
6) Łączna pula nagród w konkursie o wartości około 35.000,00 PLN. 
 

12. Terminy oraz czas na pisanie testów konkursowych. 
1) Listopad 2015 r. - styczeń 2016 r. – rozesłanie zaproszeń do wzięcia udziału w konkursie wraz z niniejszym 

regulaminem do szkół. 
2) 01 marca 2016 r. – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń. Zgłoszenia można przesyłać pocztą na adres: Instytut 

Doskonalenia Nauczycieli, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice, pocztą elektroniczną: konkurs@zrodlamarzen.pl lub 
wypełniając arkusz zgłoszenia szkoły on-line na stronie www.zrodlamarzen.pl. 

3) Do 17 marca 2016 r. - rozesłanie testów konkursowych na I etap konkursu.  
4) 21, 22 marca 2016 r. - przeprowadzenie I etapu konkursu. Czas na rozwiązane testu to 60 minut (zadania zamknięte - 

dot. znajomości treści publikacji zawartych w zakresie przedmiotowym konkursu). 
5) Do 23 marca 2016 r. - przesłanie do organizatora kart odpowiedzi oraz protokołu z I etapu (decyduje data stempla 

pocztowego). 
6) 4 kwietnia 2016 r. ogłoszenie listy finalistów na stronie www.zrodlamarzen.pl, przesłanie listy zwycięzców na adresy 

internetowe szkół biorących udział w konkursie oraz zaproszeń dla finalistów. 
7) 23 kwietnia 2016 r. – finał konkursu. Czas na napisanie testu finałowego: 90 minut (zadania zamknięte, otwarte oraz 

zredagowanie krótkiego tekstu użytkowego związanego z publikacjami zawartymi w zakresie przedmiotowym 
konkursu). 

 
13. Informacje o konkursie: 

1) W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie konkursu prosimy o kontakt z koordynatorem,  
p. mgr Pauliną Jędrzejak, tel. 32 750 30 14 lub 728 66 33 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 16:30. 

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w punktach dotyczących strony organizacyjnej 
konkursu. O wszelkich zmianach szkoły, które zgłoszą swój udział, będą niezwłocznie informowane. 
 

14. Informacje o odpłatności. 
1) Udział w konkursie jest odpłatny. 
2) Opłata za udział w konkursie wynosi 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100) za każdego zgłoszonego ucznia. 
3) W przypadku, gdy jeden uczeń bierze udział w więcej niż jednej kategorii wiekowej i/lub zakresie tematycznym, 

należy uiścić opłatę za każdą z nich. 
4) Opłatę zbiorczą wnosi Szkoła, Rada Szkoły, Rada Rodziców bądź inny organ reprezentujący ogół uczniów biorących 

udział w konkursie z danej placówki. 
5) Wpłaty należy dokonać na podstawie faktury przesłanej razem z arkuszami testowymi do I etapu, na numer konta 

wskazany w fakturze (kwota na fakturze = liczba uczniów z danej placówki x 8,00 zł). 
6) Potwierdzenie wpłaty należy wysłać razem z protokołem I etapu i kartami odpowiedzi uczniów. 
7) Organizator informuje, iż wpływy z Konkursu przeznaczane są każdego roku na cele dobroczynne, szczegóły na 

stronie www.zrodlamarzen.pl oraz pokrycie kosztów organizacyjnych. 
 

15. Informacje końcowe. 
1) W przypadku, gdy z danej placówki weźmie udział mniej niż 10 uczniów, organizator zastrzega sobie prawo do 

możliwości przesłania arkuszy testowych pocztą elektroniczną. 
2) Rodzic/prawny opiekun musi wyrazić zgodę na udział swojego dziecka w opisywanym konkursie. Druk zgody stanowi 

załącznik nr 3 niniejszego regulaminu. Zgody przechowywane są w szkole organizującej I etap konkursu do końca 
roku szkolnego 2015/2016. 

3) Rodzic/prawny opiekun musi wyrazić zgodę na udział swojego dziecka w finale konkursu. Druk zgody zostanie 
wysłany razem z zaproszeniem do finałowej rozgrywki pocztą elektroniczną do szkoły ucznia. 

4) Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w pierwszej kolejności dyrektor Instytutu Doskonalenia Nauczycieli QUBUS 
Institute z siedzibą w Katowicach - z ramienia organizatorów, w drugiej kolejności sąd właściwy ze względu na 
siedzibę organizatora.  

 
 
 
 

Katowice, październik 2015 r. 
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Szczegółowe informacje o organizatorach i współorganizatorach konkursu: 
 

1) Instytut Doskonalenia Nauczycieli QUBUS Institute z siedzibą w Katowicach, 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10, wpis do 

ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terytorium województwa śląskiego  

nr 55. 

2) Instytut Doskonalenia Zawodowego QUBUS Institute w Katowicach, 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10, wpis do ewidencji 

niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice nr 273. 

3) QUBUS Travel - Organizator Turystyki, wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka 

Województwa Śląskiego nr 1016, właściciel portalu www.queverton.pl. 

4) Zamek Moszna Sp. z o.o., Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina, woj. opolskie. 

5) Zamek Kliczków Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, Kliczków 8, 59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie. 

6) Zamek Gniew Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew. 

7) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Zamkowa 22, 39-450 Baranów Sandomierski. 

8) Wydawnictwo Jaguar Sp. J. Ewa Holewińska, Anna Pawłowicz, ul. Kazimierzowska 52, 02-546 Warszawa. 

9) Wydawnictwo Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań. 

10) Kancelaria Radców Prawnych Vester, ul. Wolnego 12, 40-857 Katowice. 

11) Equity Investments S.A., al. Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

(wypełnia dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony na przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej) 

 
   

  
 (pieczęć szkoły)         _____________________ 
             (data) 

  

Instytut Doskonalenia Nauczycieli  
QUBUS Institute 

ul. Ścigały 10 
40-208 Katowice 

 
 
 

Niniejszym zgłaszam _________________________________________________________________ w ______________________________ 
                             (nazwa szkoły)                   (miejscowość) 

do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources of Dreams" 2016 w kategorii: 

 
I – zakres tematyczny: literatura J. K. Rolling    - uczestników: ________ 
 
I – zakres tematyczny: literatura J. Flanagana    - uczestników: ________ 
 
II - zakres tematyczny: literatura J. R. R. Tolkiena   - uczestników: ________ 

 
Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/am się z obowiązującym regulaminem i przeprowadzę 

konkurs zgodnie z jego postanowieniami. 
 

_________________________________________ 
(podpis) 

 
Dane teleadresowe osoby odpowiedzialnej za konkurs w zgłaszanej szkole (przygotowującej uczestników): 

 
imię i nazwisko:  __________________________________________________________________ 
telefon kontaktowy: __________________________________________________________________ 
e-mail:   __________________________________________________________________ 
 
Dane do faktury 

Nazwa instytucji:  __________________________________________________________________ 
Adres:    __________________________________________________________________ 
NIP:    __________________________________________________________________ 
 
 

Adres wysyłki arkuszy testowych: __________________________________________________________________ 
 
Wysłanie niniejszego zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu i protokole  
z I etapu w związku z uczestnictwem w II Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy organizowanym przez IDN QUBUS Institute z siedzibą  
w Katowicach. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania 
(zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity 
ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

(wypełnia dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony na przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej) 

 
  
   
 (pieczęć szkoły)         ___________________ 
             (data) 

  
PROTOKÓŁ 

z pierwszego etapu 
 
 
 
Nazwa Konkursu: Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources of Dreams" 2016 

 

Data przeprowadzenia I etapu: __________________________________________ 

 
Liczba uczestników w kategorii I (Rolling): zgłoszonych: _________________ obecnych: _________________ 

Liczba uczestników w kategorii I (Flanagan):  zgłoszonych: _________________ obecnych: _________________ 
 

Liczba uczestników w kategorii II (Tolkien):  zgłoszonych: _________________ obecnych: _________________ 
 
Łączna liczba wysyłanych arkuszy testowych: _________________ 
 
Skład szkolnej komisji konkursowej: 

Przewodniczący: ______________________________________________ 

Członkowie:   ______________________________________________________________________________________________ 

                        

 
Uwagi dotyczące przebiegu konkursu: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem. 
2. Każdy uczestnik otrzymał pisemną zgodę od rodzica/prawnego opiekuna na udział  

w konkursie (wymaganą i o treści zgodnej z zawartej w regulaminie), którą zobowiązuję się 
przechowywać do końca roku szkolnego 2015/2016. 

3. Do koperty z kartami odpowiedzi dołączam niniejszy protokół oraz potwierdzenie wpłaty 
za udział uczniów w konkursie (zgodnie z regulaminem). 

 

 
 

_______________________________________________ 
             (podpis przewodniczącego komisji) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
(wypełnia rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu) 

 
 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _____________________________________________________________________  
w II Ogólnopolskim Konkursie Literatury Fantasy "Źródła Marzeń - Sources of Dreams" 2016. Jestem 
świadomy odpłatności w wysokości 8,00 PLN (słownie: osiem złotych 00/100) za udział  
w konkursie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka wpisanych do arkusza 
testowego I etapu, niezbędnych do sporządzenia wyników konkursu. Oświadczam, że zostałem 
poinformowany o prawie wglądu do podanych danych i możliwości ich poprawiania (zgodnie z art. 23 ust 
1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 
– tekst jednolity ze zm.). Administratorem danych jest QUBUS Group Sp. z o.o., 40-208 Katowice, ul. Ścigały 
10. Dane będą przetwarzane wyłącznie do w/w celów. 
 
 
 
________________________________      ____________________________________________ 
            (miejscowość, data)                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


