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Sympatyczna Olimpiada 

Informacja o zgłoszeniach 

 

Informacje o zgłoszeniach na Sympatyczną Olimpiadę będą umieszczone na stronie Zespołu Szkół w Barcinie 

zsbarcin.pl, dostępne u partnerów medialnych- TVL Barcin tvlbarcin.pl i Tygodnik Lokalny Pałuki, a także 

zostaną rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych województwa  kujawsko-pomorskiego. 

Regulamin zgłoszeń 

1. Zgłoszenia na Sympatyczną Olimpiadę przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres: 

sympatycznaolimpiada@gmail.com od 17.08.2018 r. do dnia 10.09.2018 roku, do godziny 23:59.  

2. Zgłoszenia będą przyjmowane i weryfikowane przez opiekunki grupy profilaktycznej MójPort 

Barcin-Magdalenę Forgiel (503-314-269) i Marlenę Korgul (669-419-289). 

3. Maksymalna ilość osób z danej placówki, przypadająca na jedną grupę to 10 + opiekun. 

4. Minimalny wiek uczestnika – 13 lat. 

5. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do posiadania zgody od rodzica. Opiekun oddaje podpisane 

zgody i regulamin (cała grupa podpisuje na odwrocie) w Biurze Olimpiady podczas rejestracji 

(budynek ZS przy ul. Polnej 1). 

6. Każdy uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie: 14 września: podwieczorek, kolacja, nocna 

przekąska; 15 września: śniadanie, obiad.  

Ponadto będzie możliwość skorzystania z zaplecza kuchennego, które mieścić się będzie na I piętrze- 

hol. Uczestnicy mogą zabrać dodatkowy prowiant. Jeżeli w grupie są osoby posiadające inne 

upodobania kulinarne (wegetarianie, weganie), prosimy opiekuna grupy o wcześniejsze zgłoszenie 

tego faktu organizatorom.  

7. Uczestnicy (także opiekun) przywożą ze sobą karimatę i śpiwór- noclegi w klasach lekcyjnych. 

8. Każdy uczestnik Sympatycznej Olimpiady bierze udział w warsztatach- prosimy o zadeklarowanie 

na karcie zgłoszeń warsztatu (jedną formę tematyczną i jedną  profilaktyczną). 

9. Każda zgłoszona grupa proszona jest o przygotowanie 1 animacji w celu integracji grup. 

10. W Sympatycznej Olimpiadzie bierze udział 120 osób.11. Potwierdzenia przyjęć grup                             

na Sympatyczną Olimpiadę zostaną rozesłane do 11.09.2018 r. 
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Do regulaminu zgłoszeń dołączone są także: 

1. Karta zgłoszeniowa 

2. Zgoda rodzica 

3. Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

4. Regulamin Sympatycznej Olimpiady 2018 

 

ZGODA RODZICA 

 

Ja …………………………………………………………………………………..…. 

wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki ………………………………………….. 

w Sympatycznej Olimpiadzie 2018, która odbędzie się w dniach 14- 15. 09. 2018 r.                

w Barcinie (szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady na stronie Zespołu Szkół                       

w Barcinie od 17.08.2018 r.). Oświadczam, że jest mi znany harmonogram imprezy                     

i regulamin, który akceptuję. 

 

 

…………………………………………..                        ………………………………………  
(telefon kontaktowy rodzica lub prawnego opiekuna)             (data i podpis rodzica lub prawnego 

opiekuna) 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 
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Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (RODO). W celu 

przypomnienia zasad, przesyłamy Państwu  klauzulę informacyjną. 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół w Barcinie, ul. Polna 1, 88-

190 Barcin, adres e-mail: zsbarcin.pl 

2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest udział młodzieży w Sympatycznej Olimpiadzie 2018 

zorganizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Barcin oraz umieszczenie informacji               

o przebiegu imprezy na stronie ZS lub u partnerów medialnych. 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia                         

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania                     

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo                   

do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:  po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 

4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko                   

w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania i przebiegu Sympatycznej Olimpiady. 

Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego                   

lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe zgromadzone w celu organizacji Sympatycznej Olimpiady będą przechowywane 

przez Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody                               

na ich przetwarzanie. 

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                   

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

Pragniemy podkreślić, że sposób działania organizatorów Sympatycznej Olimpiady 2018 nie ulega 

zasadniczym zmianom – przede wszystkim ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych w Polsce znajdujące odzwierciedlenia w pracy szkoły, wykazywały                

w istotnej mierze zbieżność z wieloma założeniami RODO.  

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Adres e-mail: sek.lo@zsbarcin.pl 

 

REGULAMIN SYMPATYCZNEJ OLIMPIADY 2018 W BARCINIE 

 
1. Uczestnik bierze udział w jednym wybranym przez siebie warsztacie tematycznym                                      

i jednym profilaktycznym. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych do wzięcia udziału                            

w poszczególnych warsztatach przydziału dokonuje Sztab Olimpiady. 

mailto:sek.lo@zsbarcin.pl
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2. Wnoszenie, posiadanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz środków odurzających,                

a także przebywanie na trenie Olimpiady osób pod ich wpływem jest zabronione. 

 

3. Uczestnik otrzymuje identyfikator, który jest odpowiednikiem dokumentu tożsamości. Należy go 

posiadać przy sobie przez cały czas trwania Olimpiady, a także okazywać na każde wezwanie służb 

patrolujących i Sztabu Olimpiady. 

 

4. Uczestnik nie może pod żadnym pozorem wprowadzać na teren Olimpiady osób do tego 

nieupoważnionych. 

 

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. 

6. Uczestnik Olimpiady ma obowiązek powiadomienia opiekunów lub służb patrolujących                          

o każdym zdarzeniu, które stanowi zagrożenie poczucia jego bezpieczeństwa lub innych uczestników. 

7. Uczestnik ma prawo do korzystania z punkty medycznego znajdującego się na terenie Olimpiady. 

 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywiezione przez uczestników 

(np. tablet, telefon). 

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody materialne przez siebie wyrządzone             

w obiektach przez niego użytkowanych. 

 

10. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania poleceń opiekunów, służb patrolujących                         

i Sztabu Olimpiady. 

 

Akceptuję regulamin: ……………………………………………. 

       

 

                                               (czytelny podpis uczestnika)  
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 HARMONOGRAM  14-15.09.2018  

       14.09.2018 

Godzina Punkty harmonogramu 

8:30 – 10:30 otwarcie “Sympatycznej Olimpiady” na stadionie LA, rozgrywki Szkół Podstawowych 

11:00 – 12:30 konkurencje dla przedszkolaków z terenu gminy Barcin oraz zaproszonych  gości 

15:30  rejestracja grup nocujących w szkole- budynek Zespołu Szkół, ul. Polna 1 oraz podwieczorek 

17:00 – 19:30 przejście na stadion LA ulicami miasta, uroczyste powitanie grup i otwarcie Sympatycznej Olimpiady dla 

młodzieży, zawody sportowe (konkurencje z przymrużeniem oka ;) 

20:00  kolacja 

21:00 – 24:00 warsztaty tematyczne, szkolenie dla opiekunów grup i spotkanie Sympatyków 

0:15- 2:00 nocna przekąska, animacje przygotowane przez grupy 

2:00 nocne Polaków rozmowy ☺ 

 

15.09.2018 

Godzina Punkty harmonogramu 

8:30 śniadanie 

9:15- 10:45 warsztaty profilaktyczne 

11:00 podsumowanie Olimpiady- duża sala gimnastyczna ZS w Barcinie 

12:30 obiad 

13:30 wyjazd grup 
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                                                                     Warsztaty tematyczne 

L.p. nazwa warsztatu 

1. Step dance 

2. Geocaching 

3. Fotograficzny  

4. Kulinarny “Kuchnia molekularna” 

5. Robotyka- praca z drukarką 3D 

6. Radiowy 

7. Krój - szycie - moda  

8. Taneczny 

9. Teatralny 

10. Fizyczno- chemiczny zawrót głowy 

11.  Artystyczny 

 

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży 

L.p. nazwa warsztatu 

1. Jak budować trwałe relacje? 

2.  Własność intelektualna i prawo autorskie w Internecie 

3.  Fonoholizm 

4.  Samookaleczenia, czyli jak reagować? 

5.  Kompetencje lidera 

 

 

 


