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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO 

„KRÓLOWA SPORTU - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEJ 
LEKKOATLETYKI” 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§1 

Ogólnopolski Konkurs tematyczny „Królowa Sportu - historia i współczesność polskiej 
lekkoatletyki” dla uczniów szkół podstawowych jest konkursem tematycznym  
o zasięgu ponadwojewódzkim. W roku szkolnym 2022/2023 organizowany jest na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie. 

 
§2 

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Królowa Sportu – historia i współczesność 
polskiej lekkoatletyki” dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII w roku szkolnym 
2022/2023, zwanego dalej Konkursem, jest Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Sportowa 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. 

2. Współorganizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Łodzi 
3. Z Organizatorem i Współorganizatorem w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu 

współpracują: 
1) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w 

Aleksandrowie Łódzkim. 
2) Łódzki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki 

4. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: 
1) Ministerstwo Sportu i Turystyki: 
2) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego; 
3) Szkolny Związek Sportowy. 

 
 Informacja o wszystkich patronatach zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu https://szkolasport.pl/krolowa-sportu-konkurs,1087,pl   

  

Rozdział 2 
Cele i zakres tematyczny Konkursu 

 

§3 
Celem Konkursu jest: 

1) popularyzacja lekkoatletyki wśród młodzieży szkół podstawowych; 
2) kształtowanie świadomości młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy  

o tradycjach polskiej lekkoatletyki i osiągnięciach polskich lekkoatletów; 
3) ukazywanie perspektyw rozwoju polskiej lekkoatletyki oraz zasad przeprowadzania 

zawodów sportowych; 
4) propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia; 
5) kształtowanie umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia o dziejach minionych 
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i teraźniejszości, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi  
i orientacji na temat bieżących wydarzeń sportowych. 

 
§4 

Zakres wiedzy wymagany w Konkursie wraz z literaturą zalecaną dla uczestników i stanowiącą 
pomoc dla nauczycieli zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka konkursu obejmie historię polskiej lekkoatletyki oraz 
osiągnięć polskich lekkoatletów w rywalizacji międzynarodowej i krajowej w latach 1920-
2022, zasady organizowania zawodów sportowych, a także bieżące wydarzenia związane  
z rozwojem polskiej lekkoatletyki.  

 

Rozdział 3 
Zasady ogólne przeprowadzania Konkursu 

 
§5 

1. Konkurs przeprowadzany jest dla uczniów klas VI-VIII.  
2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny oraz bezpłatny. 
3. Konkurs jest trzystopniowy i obejmuje: 

1) etap I – zwany szkolnym, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest 
przeprowadzany w szkole przez szkolną komisję konkursową; 

2) etap II – zwany wojewódzkim, w ramach którego sprawdzian pisemny (test) jest 
przeprowadzany w szkole ucznia pod nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, a 
oceniany przez Wojewódzką Komisję Konkursową; 

3) etap III – zwany ogólnopolskim, przeprowadzany w siedzibie Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim oceniany przez 
Wojewódzką Komisję Konkursową. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, uniemożliwiających przeprowadzenie etapu 
ogólnopolskiego Konkursu w formie stacjonarnej, w miejscach wymienionych w ust.  3 
pkt 3, w szczególności związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi, test etapu 
ogólnopolskiego zostanie przeprowadzony w szkole pod nadzorem szkolnego zespołu 
nadzorującego, a oceniony przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach: 
1) etap I – szkolny do 9 grudnia 2022 r.; 
2) etap II – wojewódzki do 10 marca 2023 r.: 
3) etap III – ogólnopolski do 21 kwietnia 2023 r.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2023 r., uczestnicy 
etapu ogólnopolskiego i ich szkoły zostaną powiadomione przez Przewodniczącego 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej o przeprowadzeniu tego etapu w szkole 
uczestnika oraz o formie i szczegółowych warunkach przeprowadzenia tego etapu. 

 
§ 6 

1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 
2. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora    

i Współorganizatora: 
1) Polski Związek Lekkiej Atletyki – dwoje przedstawicieli wskazanych przez 

Prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; 
2) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie 

Łódzkim - dwoje przedstawicieli wskazanych przez Dyrektora Szkoły; 
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3) Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika 
w Aleksandrowie Łódzkim – jeden przedstawiciel wskazany przez Dyrektora 
szkoły; 

4) Kuratorium Oświaty Łodzi – dwoje przedstawicieli wskazanych przez 
Łódzkiego Kuratora Oświaty; 

3. W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą także przedstawiciele: 
1) Gminy Aleksandrów Łódzki – dwoje przedstawicieli wskazanych przez 

Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.  
4. Organizator w porozumieniu ze Współorganizatorem wskazuje Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 
5. Etap wojewódzki i ogólnopolski Konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja 

Konkursowa, wspólna dla wszystkich województw uczestniczących w Konkursie.  
W skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wchodzą wszyscy członkowie Komisji 
wyznaczeni zgodnie z ust. 2 i 3. 

6. Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej zostanie podany do wiadomości na stronie 
internetowej Organizatora oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi do 
dnia 21 października 2022 r.  

7. Siedzibą Komisji jest Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego  
w Aleksandrowie Łódzkim. 

§ 7 

1. Zadania konkursowe sprawdzianów pisemnych są przygotowywane przez autorów  
i przechowywane z zachowaniem zasad poufności. 

2. Prace uczniów ze wszystkich etapów są przechowywane przez dyrektorów szkół  
i Komisje do dnia 30 czerwca 2023 r. 

 
§ 8 

1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa uczniów danej szkoły w Konkursie jest 
zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie przez dyrektora szkoły. 

2. Zgłoszenie szkoły następuje poprzez wypełnienie do dnia 10 listopada 2022 r. 
formularza zamieszczonego w zakładce dotyczącej Konkursu na stronie internetowej 
Organizatora https://szkolasport.pl/krolowa-sportu-konkurs,1087,pl 

3. Uczeń może wziąć udział w Konkursie po wypełnieniu oświadczenia i karty zgłoszenia 
ucznia (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

 

Rozdział 4 
Organizacja i przebieg etapu szkolnego oraz wojewódzkiego Konkursu dla uczniów 

klas VI–VIII szkoły podstawowej 
 

§ 9 

1. Konkurs w kategorii przeznaczonej dla uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych na 
I etapie (szkolnym) przeprowadza szkolna komisja konkursowa, powołana przez 
dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły, w składzie: 

1) przewodniczący; 
2) dwóch członków. 

2. W przypadku liczby uczestników przewyższającej 30 liczba członków komisji powinna 
być odpowiednio zwiększona. 

3. W składzie szkolnej komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem 
uczestnika etapu szkolnego w jego szkole. 

4. Zadania konkursowe etapu szkolnego obejmują sprawdzian pisemny przeprowadzony 
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pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej, składający się z 48 zadań zamkniętych 
wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową odpowiedzią – po 1 pkt za każdą 
prawidłową odpowiedź. 

5. Czas pracy uczniów liczony jest od momentu zapoznania się z instrukcją oraz 
zakodowaniu pracy i trwa 60 minut. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 10.00 

6. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną 
komisję konkursową. 

7. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt. 
8. Sprawdzian   pisemny   I    etapu    przeprowadza    szkolna    komisja   konkursowa do 

dnia 9 grudnia 2022 r. Termin przeprowadzenia etapu szkolnego zostanie opublikowany 
na stronie internetowej konkursu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem 

9. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 
drogą elektroniczną najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem przeprowadzenia 
etapu szkolnego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 
pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez Organizatora 
osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej Organizatora w zakładce 
dotyczącej Konkursu. 

10. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Organizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu przeprowadzenia 
etapu szkolnego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

11. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 
uczestników Konkursu należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 
Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 
otwierana w obecności uczestników etapu szkolnego po uprzednim sprawdzeniu 
nienaruszalności koperty. 

12. Po zakończeniu sprawdzianu pisemnego szkolna komisja konkursowa w obecności 
przedstawiciela uczniów skanuje wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi oraz 
przesyła na adres mailowy organizatora konkursu: krolowasportu@szkolasport.pl do 
godziny 16.00 w dniu przeprowadzenia konkursu.  

13. Klucz odpowiedzi zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora  
w zakładce dotyczącej Konkursu następnego dnia roboczego po przeprowadzenia etapu 
szkolnego o godz. 10.00. 

 
§ 10 

1. Do etapu wojewódzkiego w kategorii określonej w § 5 ust. 3 pkt 2 zostaje 
zakwalifikowanych nie więcej niż 5 uczestników z jednej szkoły z najwyższą liczbą 
punktów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia na 
sprawdzianie pisemnym. 

2. Szkolna komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu etapu szkolnego według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu i zachowuje go do 
wglądu. 

3. Dyrektor szkoły wypełnia do dnia 12 grudnia 2022 r. na stronie internetowej 
Organizatora Konkursu formularz, w którym zamieszcza dane uczniów 
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego i uzyskane przez nich wyniki. 

4. Dyrektor szkoły wysyła do dnia 15 grudnia 2022 r., na adres Komisji, oświadczenia  
i karty zgłoszenia, o których mowa w § 8 ust. 3, uczniów, którzy zostali zakwalifikowani 
do etapu wojewódzkiego. 

5. Komisja   dokonuje   kwalifikacji   uczniów   do   etapu   wojewódzkiego   i publikuje   
do   dnia 5 stycznia   2023 r.   na   stronach   internetowych   Organizatora listę 
zakwalifikowanych uczniów do etapu wojewódzkiego. 
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§ 11 

 
1. Zadania konkursowe II etapu (wojewódzkiego) obejmują: 

1) sprawdzian pisemny, przeprowadzany do dnia 10 marca 2023 r. pod 
nadzorem szkolnego zespołu nadzorującego, składający się z: 
a) 48 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową 

odpowiedzią – po 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; 
2. Konkurs na II etapie przeprowadzają szkolne zespoły nadzorujące powołane przez 

dyrektorów szkół.  
3. Szkolny zespół nadzorujący składa się z przewodniczącego i dwóch członków, którzy 

nadzorują pracę uczestników Konkursu. 
4. W skład szkolnego zespołu nadzorującego nie wchodzą nauczyciele wychowania 

fizycznego. 
5. Szkolny zespół nadzorujący przeprowadza sprawdzian pisemny wojewódzkiego etapu 

Konkursu, odpowiada za kontrolę samodzielności uczestników, a także sporządza 
protokół z przebiegu sprawdzianu etapu wojewódzkiego Konkursu (załącznik nr 4 
niniejszego regulaminu). 

6. Zakodowany arkusz sprawdzianu pisemnego zostanie przesłany dyrektorom szkół 
drogą elektroniczną najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem przeprowadzenia etapu 
wojewódzkiego. W przypadku nieotrzymania maila z arkuszem sprawdzianu 
pisemnego należy niezwłocznie skontaktować się ze wskazaną przez Organizatora 
osobą, do której kontakt jest podany na stronie internetowej Organizatora w zakładce 
dotyczącej Konkursu. 

7. Kod dostępu do arkusza sprawdzianu pisemnego zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Współorganizatora w zakładce dotyczącej Konkursu w dniu 
przeprowadzenia etapu wojewódzkiego w godzinach od 7.00 do 8.30. 

8. Wydrukowany arkusz sprawdzianu pisemnego w liczbie odpowiadającej liczbie 
uczestników Konkursu należy umieścić w kopercie i ją zakleić oraz opieczętować. 
Zapieczętowana koperta z wydrukowanymi arkuszami sprawdzianu pisemnego jest 
otwierana w obecności uczestników etapu wojewódzkiego, po uprzednim sprawdzeniu 
nienaruszalności koperty. 

9. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się po zapoznaniu się z instrukcją i zakodowaniu  
i trwa 70 minut. 

10. Po zakończeniu sprawdzianu pisemnego zespół nadzorujący w obecności 
przedstawiciela uczniów skanuje wypełnione przez uczniów karty odpowiedzi oraz 
protokół przebiegu etapu wojewódzkiego. Zespół nadzorujący nagrywa skany na 
nośniku pamięci, który przechowywany jest w szkole do dnia 30 czerwca 2023 r. 

11. W obecności przedstawiciela   uczniów   szkolny   zespół   nadzorujący   umieszcza  
w kopercie wypełnione karty odpowiedzi uczniów, protokół przebiegu etapu 
wojewódzkiego. Zapieczętowaną kopertę dyrektor szkoły wysyła do dnia 14marca 2023 
r.  na adres Komisji, z dopiskiem: Konkurs KRÓLOWA SPORTU/nazwa 
województwa/miejscowość/nazwa szkoły. 

12. Zadania II etapu (wojewódzkiego), o których mowa w ust. 1 pkt 1 ocenia Wojewódzka 
Komisja Konkursowa. 

§ 12 

1. Do etapu ogólnopolskiego komisja kwalifikuje uczniów, którzy w etapie II uzyskali co 
najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. 

2. Jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich 
uczestników etapu II, do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali  
w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, 
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gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być 
odpowiednio zwiększony.  

3. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji do etapu ogólnopolskiego  
i powiadamia szkoły wszystkich zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego 
uczniów, a także ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego 
na stronach internetowych Organizatora i Kuratorium Oświaty w Łodzi do dnia 31 
marca 2023 r. 

 
 
 

Rozdział 5 
Organizacja i przebieg etapu ogólnopolskiego Konkursu  

dla uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej 

§ 13 

1. Uczestnicy etapu ogólnopolskiego z poszczególnych województw przebywają  
w siedzibie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego  
w Aleksandrowie Łódzkim pod opieką pracownika szkoły, z której uczeń przyjechał. 

2. Uczestnicy zobowiązani są okazać aktualną legitymację szkolną przed przystąpieniem do 
konkursu.  

§ 14 

1. Uroczyste rozpoczęcie etapu ogólnopolskiego odbędzie się w siedzibie Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Termin 
przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego zostanie podany do wiadomości na stronie 
internetowej Organizatora do dnia 31 marca 2023 r.  

2. Sprawdzian pisemny odbędzie się w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa 
Jaworskiego o godzinie 14.00.  

3. Zadania konkursowe III etapu (ogólnopolskiego) dla klas IV-VIII szkół podstawowych 
obejmują: 

1) sprawdzian pisemny w skład którego wchodzą: 
a) test zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, każde z jedną prawidłową 
odpowiedzią (48 pytań) – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź. 

4. Prace pisemne uczniów na etapie ogólnopolskim obejmujące zadania wymienione  
w ust.  3 pkt 1 są kodowane. 

5. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się po zapoznaniu się z instrukcją i zakodowaniu  
i trwa 70 minut. 

6. Konkurs na III etapie przeprowadza zespół nadzorujący. 
7. Zespół nadzorujący do przeprowadzenia etapu ogólnopolskiego, składa się  

z przewodniczącego, dwóch członków wskazanych przez dyrektora Sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim oraz czterech 
członków wojewódzkiej komisji konkursowej wskazanych przez Przewodniczącego 
Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej.  

8. W skład zespołu nadzorującego nie wchodzą nauczyciele wychowania fizycznego. 
9. Zespół nadzorujący przeprowadza sprawdzian pisemny ogólnopolskiego etapu 

Konkursu, odpowiada za kontrolę samodzielności pracy uczestników, a także sporządza 
protokół z przebiegu sprawdzianu etapu ogólnopolskiego Konkursu (załącznik nr 5 
niniejszego regulaminu). 

10. Skład zespołu nadzorującego etap ogólnopolski zostanie podany do wiadomości na 
stronie internetowej organizatora konkursu do dnia 31 marca 2023 r.  

11. Po zakończeniu sprawdzianu w obecności przedstawiciela   uczniów zespół   
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nadzorujący   umieszcza w kopercie wypełnione karty odpowiedzi uczniów i protokół 
przebiegu etapu ogólnopolskiego. Zapieczętowaną kopertę przekazuje członkowi 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej obecnemu na etapie ogólnopolskim. 

12. Komisja dokonuje oceny prac uczniów biorących udział w etapie ogólnopolskim,  
a także ogłasza listę uczniów wraz z uzyskanym wynikiem na stronach internetowych 
Organizatora i Kuratorium Oświaty w Łodzi w terminie 5 dni od przeprowadzenia etapu 
ogólnopolskiego. 

 
 

Rozdział 6 
Laureaci i finaliści 

 
§ 15 

1. Tytuł laureata Konkursu, uzyskuje uczestnik etapu ogólnopolskiego, który uzyskał co 
najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia. 

2. Tytuł finalisty Konkursu uzyskuje uczestnik etapu ogólnopolskiego, który uzyskał co 
najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.  

3. Jeżeli 90% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich 
uczestników etapu III, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali  
w nim najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu III, a w przypadku, 
gdy uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być 
odpowiednio zwiększony. 

4. Komisja może przyznać dodatkowe wyróżnienia. 
5. Uroczyste podsumowanie konkursu zostanie zorganizowane w siedzibie Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie do dnia 30 maja 2023 roku. O terminie 
uroczystego podsumowania Organizator poinformuje listownie szkoły oraz umieści 
informacje na stronie internetowej Organizatora Konkursu w 14 dniowym 
wyprzedzeniem.  

6. Laureaci oraz Finaliści Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Sponsorów.  

 
 

Rozdział 7 
Informacja o współadministrowaniu 

 
§ 16 

 
Mając na uwadze, iż Organizatorzy realizują wspólnie zadanie organizacji  
i przeprowadzenia konkursu co jest zadaniem realizowanym w interesie publicznym 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 17) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(podstawa z art. 6 ust 1 lit.  e.  RODO) oraz w celach archiwalnych (dowodowych) 
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w celach promocji wydarzenia z wykorzystaniem 
wizerunku na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub prawnie uzasadnionego 
interesu wynikającego z art. 81 ust. 2 pkt. 2) ustawy o prawach autorskich (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO), w ramach którego wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych 
pozyskiwanych w związku z realizacją ww. zadań, Organizatorzy postanawiają, co 
następuje: 

1. Organizatorzy gromadzą dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
2. Organizatorzy będą wspólnie przetwarzać dane zwykłe w postaci imienia, nazwiska, 

szkoły oraz wizerunku, zgody na udział w konkursie uczniów szkół podstawowych oraz 
rodziców i opiekunów prawnych 
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3. Pozyskiwane przez Organizatorów dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
przeprowadzenia konkursu, ochrony roszczeń i promocji wydarzenia. 

4. Organizatorzy oświadczają, że są Administratorami Danych Osobowych w rozumieniu 
art. 4 pkt. 7 RODO oraz że każdy z nich jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie 
wskazanym w umowie. 

5. Organizatorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe w sposób zapewniający 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych oraz że zastosowali środki organizacyjne, 
techniczne oraz prawne w celu ich zabezpieczenia. 

6. Za realizację obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 13 i 14 RODO jest 
odpowiedzialny każdy z organizatorów pozyskujących dane. 

7. Za realizację praw osób, których dane dotyczą będzie odpowiedzialny każdy  
z administratorów wobec którego zostanie zgłoszone żądanie. 

8. Niezależnie od powyższych ustaleń osoba, której dane dotyczą może realizować swoje 
prawa u każdego z organizatorów. 

9. Strony ustanawiają punkt kontaktowy, z którym osoba, której dane dotyczą może 
skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych to biuro@msvs.com.pl  

10. Każdy z Organizatorów odpowiedzialny jest za: 
1) zapewnienie dostępu do danych wyłącznie osobom upoważnionym; 
2) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych; 
3) obsługę wniosków i żądań zgłoszonych w związku z RODO; 
4) prowadzenie komunikacji z osobami, których dane dotyczą; 
5) prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO; 
6) zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o 

naruszeniach ochrony danych osobowych; 
 
 
 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

 
§ 17 

Nie przewiduje się składania odwołań od decyzji komisji konkursowej na etapie     
wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 
§ 18 

Decyzje Komisji Ogólnopolskiego Konkursu tematycznego „Królowa Sportu - Historia  
i współczesność polskiej lekkoatletyki” są ostateczne. 

 
§ 19 

Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga przewodniczący 
właściwej komisji konkursowej. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu 

 
 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach 
Ogólnopolskiego Konkursu „KRÓLOWA SPORTU - HISTORIA I 
WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEJ LEKKOATLETYKI” dla uczniów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z wykazem źródeł 
obowiązujących uczestników i stanowiącą pomoc dla nauczyciela 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu 

Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia do Ogólnopolskiego Konkursu 
„KRÓLOWA SPORTU - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 
POLSKIEJ LEKKOATLETYKI” dla uczniów szkół podstawowych  
w roku szkolnym 2022/2023 

 
Załącznik nr 3 

do Regulaminu 
 

Wzór protokołu z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej 
Ogólnopolskiego Konkursu „KRÓLOWA SPORTU - HISTORIA I 
WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEJ LEKKOATLETYKI” dla uczniów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 

Załącznik nr 4 
do Regulaminu 

 
Wzór protokołu szkolnego zespołu nadzorującego z przebiegu etapu 
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „KRÓLOWA SPORTU - 
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEJ LEKKOATLETYKI” dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu 

 
Wzór protokołu zespołu nadzorującego z przebiegu etapu ogólnopolskiego 
- Ogólnopolskiego Konkursu „KRÓLOWA SPORTU - HISTORIA I 
WSPÓŁCZESNOŚĆ POLSKIEJ LEKKOATLETYKI” dla uczniów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 
 


