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REGULAMIN IX MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

WIEDZY O POZNANIU 2023 

Konkurs pod honorowym patronatem:  
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

Prezydenta Miasta Poznania 

Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 

Centrum „Instytut Wielkopolski” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Organizowany przy wsparciu Rady Osiedla Wilda 

 

CELE KONKURSU 

• Propagowanie wiedzy o swoim rodzinnym mieście. 

• Kształtowanie więzi emocjonalnych ze swoim miejscem zamieszkania. 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III szkół podstawowych miasta Poznania 

i okolic.  

• Składa się z 2 etapów:  

1) szkolnego – eliminacje szkolne przeprowadza nauczyciel z danej szkoły (można 

wykorzystać przesłane wraz z regulaminem pytania na etap szkolny). 

2) międzyszkolnego 

• Szkoły reprezentuje czterech przedstawicieli wybranych w trakcie eliminacji szkolnych.  

• Uczniowie zgłoszeni do konkursu powinni posiadać umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. 

• Konkurs odbędzie w palcówce Organizatora.  

• Uczniowie biorą udział w konkursie na podstawie zgłoszenia uczniów, przesłanego  

do Organizatora konkursu.  

Zgłoszenie listy uczestników należy przesłać faksem, pocztą na adres szkoły lub  

e-mailem do 3 marca 2023 r. 

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte 

Cassino, 61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53, tel. (061) 833-10-10, fax (061) 833-25-41, 

poczta@zs2poznan.pl 

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczestniczących w konkursie wyrażają zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) na załączonych drukach. 

Zgody na przetwarzanie danych należy dostarczyć Organizatorowi konkursu wraz  

ze zgłoszeniem uczestnika do dnia 3 marca 2023 r. (w formie zeskanowanego formularza 

Rodo). 

TERMIN KONKURSU 
Konkurs odbędzie się w dniu 15.03.2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej  

nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu przy ulicy Prądzyńskiego 53  

(I piętro – budynek E – wejście od ul. Sikorskiego). Przewidywany czas trwania konkursu  

ok. 1 godziny. 

mailto:poczta@zs2poznan.pl


Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 29.03.2023 r. o godzinie 15.30-  

budynek A, sala gimnastyczna- wejście od ul. Prądzyńskiego (ok. 40 minut). 

 

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  

nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Poznaniu do dnia 23 03. 2023 r. 

www.zs2poznan.com 

 

ZAKRES WIADOMOŚCI 

• Położenie Poznania na mapie Polski. 

• Podstawowe wiadomości o podziale administracyjnym Poznania (nowy podział od stycznia 2011) 

• Tereny zielone w naszym mieście. 

• Podstawowe wiadomości z historii miasta.  

• Legendy związane z Poznaniem (zbiór A. Plenzler „Legendy Poznania” – „O założeniu 

Poznania”, „O mieczu w poznańskiej katedrze”, „O górze Zamkowej”, „O świętym Marcinie  

i piekarzu Walentym”, „O poznańskich koziołkach”, „O królu kruków”). 

• Wiadomości o herbie Poznania. 

• Zabytki, pomniki, ważne obiekty w naszym mieście (rozpoznawanie na zdjęciach, nazywanie) 

załącznik nr 1. 

• Gwara poznańska – załącznik nr 2. 

• Rzeki i jeziora w obrębie miasta. 

KRYTERIA OCENIANIA I PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

• Każdy z uczestników indywidualnie i samodzielnie wypełnia test wiadomości złożony  

z pytań otwartych i zamkniętych. Uczestnik na pracę z testem ma 40 min. 

• Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w następujących kategoriach: 

- Tytuł "Małego Miłośnika Poznania 2023" dla zwycięzcy/ów konkursu - zdobywcy/ców 

największej liczby punktów, 

- I miejsce (powyżej 90 do 100% możliwej do uzyskania liczby punktów), 

- II miejsce (powyżej 80 do 90% możliwej do uzyskania liczby punktów), 

- III miejsce (powyżej 70 do 80% możliwej do uzyskania liczby punktów), 

- Wyróżnienie (od 60 do 70% możliwej do uzyskania liczby punktów). 

• Zwycięzca(y) konkursu i osoby, które zdobyły I, II, III miejsce lub wyróżnienie otrzymują 

dyplomy i nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymują podziękowanie i drobne upominki. 

Nauczyciele otrzymują pisemne podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu. 

 
 

 

        

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 
       Organizatorzy konkursu: 
       Małgorzata Przygórska  

       Hanna Kościelniak 

       Bożena Owczarek 

        
 

Patronat Konkursu 

 

  

 
 

 

 

http://www.zs2poznan.com/


Załącznik nr 1 

 

Zabytki 

Katedra pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Psałteria, Akademia Lubrańskiego, kościół św. Jana 

Jerozolimskiego, kościół św. Wojciecha, kościół Najświętszej Marii Panny, Ratusz, Fara, 

Biblioteka Raczyńskich, Zamek Cesarski, Hotel Bazar, domki budnicze, Teatr Wielki, Teatr 

Polski, Odwach, Waga Miejska, Pałac Działyńskich, Pałac Górków, Aula Uniwersytecka, 

pozostałości średniowiecznych murów miejskich, Powszechny Dom Towarowy "Okrąglak" 

 

Pomniki:  

Ofiar Czerwca 1956, Starego Marycha, Hipolita Cegielskiego, Zygi Latarnika, Bamberka, 

Adama Mickiewicza, Armii Poznań, Powstańców Wielkopolskich, Karola Marcinkowskiego, 

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, Cyryla Ratajskiego, Polskiego Państwa Podziemnego  

i Armii Krajowej, 15 Pułku Ułanów Poznańskich, Pręgierz, Pomnik Katyński, Fontanny: 

Higiei, Apollo, Neptuna, Prozerpiny, Marsa.  

Obiekty: 
Palmiarnia, Stadion miejski, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Cytadela, Stary Browar, Dworzec 

miejski, Brama Poznania, Akademia Muzyczna, Arena, Malta -Ski. mosty: Przemysła I, Królowej 

Jadwigi, św. Rocha, Bolesława Chrobrego, Lecha, Biskupa Jordana, Mieszka I. 

Załącznik nr 2 

 
akuratny - staranny 

antrejka - przedpokój 

badejki – kąpielówki 

bajzel – nieporządek 

bana – pociąg 

bejmy – pieniądze 

betki – grzyby 

bimba – tramwaj 

blubrać – mówić bez sensu 

brachol – brat 

bryle – okulary 

chichrać się – śmiać się 

ćpnąć – rzucić 

drynda – taksówka 

drzuzgawki – truskawki 

famuła – rodzina 

faryna – cukier 

fyrtel – okolica, rejon 

garówa – upał 

gemyla – śmietnik 

giry – nogi 

glapa – wrona 

glazejki – rękawiczki 

glubki – śliwki 

gonito - berek 

grygolić – pisać niestarannie 

gzik – twarożek z przyprawami 

jupa, jupka – bluza, kurtka 

 

kejter – pies 

klara – słońce 

kluka – nos 

kociamber – kot 

kielochy – zęby 

lania – szkoła 

lebera – wątrobianka 

mantel – płaszcz 

niuda - świnka 

na szagę – na ukos  

nygi – komary 

oszczytko - temperówka 

plindze, plendze – placki ziemniaczane 

poruta – wstyd 

pyry – ziemniaki 

redyski – rzodkiewki 

rojber – łobuz  

ryczka – taboret  

skład – sklep 

szabelek – fasolka szparagowa 

szagówki – kluski, kopytka 

szneka z glancem – drożdżówka z lukrem 

sznytki – kromki chleba  

szukano – zabawa w chowanego 

tytka – papierowa torebka 

wiara, wiaruchna – ludzie 

wymborek, wemborek – wiadro 

wyro – łóżka 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Jerozolimskiego_za_murami_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Jerozolimskiego_za_murami_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Jerozolimskiego_za_murami_w_Poznaniu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Jerozolimskiego_za_murami_w_Poznaniu
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Karta zgłoszenia uczestników 

 

 

Nazwa, adres szkoły, telefon, fax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

odpowiedzialnego za przebieg konkursu na 

terenie danej placówki. 

 

Telefon kontaktowy  

 

 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

 

 

 

 

2. Imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

 

 

 

 

3. Imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

 

 

 

 

4. Imię i nazwisko ucznia, klasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA 
JEDNOSTKI I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

KONKURSU 
 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 25 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi z siedzibą w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53 moich 
danych osobowych obejmujących dane (imię i nazwisko) oraz danych osobowych 
mojego dziecka …………………………………………...…………. (imię i nazwisko 
dziecka) obejmujących dane (np.: imię, nazwisko, wiek) w celu umożliwienia 
organizacji i udziału mojego dziecka w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY 
O POZNANIU ,a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz 
realizacji działań informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym 
umieszczania moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka  
na stronie internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook),  
w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 25 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi z siedzibą w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53 danych 
osobowych mojego dziecka ………………………………………………. (imię  
i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności  
na zdjęciach i w materiałach filmowych,  zarejestrowanego podczas uczestnictwa  
w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O POZNANIU  organizowanym 
przez Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych 
związanych z konkursem, w tym umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie 
internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach 
prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych 
i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 25 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi z siedzibą  w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53  , moich 
danych osobowych w postaci wizerunku, uwidocznionego w szczególności  
na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego podczas uczestnictwa 
mojego dziecka w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O POZNANIU  
organizowanym przez Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań 
promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku  
na stronie internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook),  
w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym osobom. 
 
                                                                                                                                  

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy: 

 

Kto jest 
administratorem 

danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych 
osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku 
(zwanych łącznie „danymi osobowymi”) jest Szkoła 
Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi  
i Specjalnymi z siedzibą w Poznaniu ul. Prądzyńskiego 53 

Z kim można się 
kontaktować w 

sprawie przetwarzania 
danych osobowych? 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną 
i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo 
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  
 
Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl 

W jakim celu i na 
jakiej podstawie 

przetwarzamy dane 
osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia 
organizacji i udziału w IX MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 
WIEDZY O POZNANIU, a także w celu opracowania 
sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań 
informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym 
umieszczania danych osobowych na stronie internetowej 
Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np. Facebook),  
w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji) oraz  
w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych 
przez Szkołę innym osobom. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie 
wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).  

Przez jaki okres będą 
przechowywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie 
dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu 
obowiązywania wyrażonej zgody. 
 
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie 
z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe. 

Komu mogą być 
przekazywane dane 

osobowe? 

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi 
współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów 
informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych, firmom 
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, 
agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów 
promocyjnych 
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną 
i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy 
odrębnych przepisów prawa. 

Jakie prawa 
przysługują w związku 

z ochroną danych 
osobowych? 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta  
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem.  

 
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:  



a) dostępu do treści danych osobowych; 
b) żądania sprostowania danych osobowych, które  

są nieprawidłowe; 
c) żądania usunięcia danych osobowych: 

• gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, 
dla których zostały zebrane, 

• po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

• gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby  
te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych 
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 
 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Czy dane osobowe są 
przekazywane poza 

EOG? 

Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych 
do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG). 

Czy dane osobowe 
wykorzystuje się 
do profilowania? 

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane  
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  
do profilowania. 

Czy podawanie 
danych osobowych 

jest konieczne? 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do udziału w konkursie, przy czym wyrażenie 
zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i nie ma 
wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

 
 
 


