POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wolowpce.pl www .wolowpce.pl

Regulamin Jubileuszowego X Powiatowego Konkursu
„Jestem świadomym konsumentem”
dla uczniów szkół podstawowych klas VI - VIII, klas III oddziałów
gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno
Pedagogicznej w Wołowie przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Wołowie. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim zasady
organizowania konkursów i olimpiad przedmiotowych, o których mowa w Zarządzeniu nr 28
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992r. (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 31 – z
późniejszymi zmianami).
Honorowy Patronat: Starosta Powiatu Wołowskiego – Pan Janusz Dziarski
Burmistrz Miasta i Gminy Wołów – Pan Dariusz Chmura

Cele konkursu:
Cel główny:
Podniesienie świadomości konsumenckiej uczniów.
Uczniowie poznają pojęcie i zasady prowadzenia zdrowego i bezpiecznego stylu życia,
uświadamiają sobie wpływ własnych zachowań konsumenckich na indywidualny stan
zdrowia oraz potrafią korzystać z praw przysługującym konsumentom.
Cele pośrednie:
a. Uczniowie potrafią odróżnić fakty i opinie dotyczące środków spożywczych i
oceniać je, zrozumieć i stosować wiedzę konsumencką w zarządzaniu swoim
zdrowiem, oraz pewnie i we właściwy sposób czynić użytek z praw
konsumenckich
b. Uczniowie potrafią zaplanować budżet osobisty, kontrolować własne wydatki
oraz

podejmować

odpowiedzialne

gospodarowania własnymi pieniędzmi.

i

racjonalne

decyzje

dotyczące
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c. Uczniowie potrafią gospodarować środkami finansowymi tak, by zarządzać
własnymi wydatkami, oceniać konsekwencje swoich decyzji finansowych i
skutecznie radzić sobie z wyzwaniami konsumenckimi
d. Uczniowie potrafią dokonać analizy przed dokonaniem zakupu i wykazać się
zrozumieniem ryzyka, bezpieczeństwa i obowiązków konsumenckich
e. Uczniowie potrafią dokonać refleksji nad indywidualnymi wzorcami konsumpcji
oraz przeanalizować ich wpływ na globalne społeczeństwo, środowisko i
indywidualną jakość życia
f. Uczniowie potrafią dokonać refleksji nad rolą konsumenta w dziedzinie usług
prywatnych i publicznych, a także rozpoznać różnicę pomiędzy usługami
prywatnymi i publicznymi, ocenić wpływ konsumentów na jakość usług i ich
dostawę, oraz znaczenie prywatyzacji usług publicznych dla życia konsumentów
Udział w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VI- VIII szkół podstawowych, uczniowie klas
III oddziałów gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołowskiego,
którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach konkursu.
Maksymalnie 3 uczniów z każdej szkoły.

Przebieg konkursu :
Konkurs rozgrywany jest odrębnie w grupie uczniów szkoły podstawowej i oddziałów
gimnazjalnych i w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych.
Do dnia 20 marca 2019r. szkoły zgłaszają swój udział w konkursie – załącznik nr 1 na
adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. T.
Kościuszki 27, 56-100 Wołów fax : (71) 389 21 00
Każdy uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny podpisuje klauzulę informacyjną załącznik 2
Konkurs odbędzie się w sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Wołowie w dniu 27 marca 2019r o godzinie 8.30. Uczniowie zgłaszają
się na konkurs z opiekunami i wchodzą na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
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Komisja ogłasza wyniki końcowe do dnia 05.04.2019r.
Ustalenia końcowe :
Dyrektor PCE i PPP powołuje koordynatora konkursu powiatowego jako Przewodniczącego
Komisji oraz Powiatową Komisję Konkursową.
Na uroczystej Gali Laureatów nastąpi wręczenie nagród dla 3 najlepszych uczniów w grupie
szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych i 3 najlepszych uczniów szkoły
ponadpodstawowej.
Członkowie komisji konkursowej:
Pani Krystyna-Fesz Chlebowska – Powiatowy Inspektor Sanitarny w PSSE w Wołowie
Pani Maria Lechocka - samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia w PSSE w Wołowie
Pani Katarzyna Staroń – doradca ds. konsumenta Starostwa Powiatowego w Wołowie
Pani Izabela Michońska - koordynator powiatowy
Nauczyciele szkół uczestniczących w konkursie
Literatura obowiązująca:
a) https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=142
b) Strona Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://uokik.gov.pl/edukacja.php
c) Młodzi kupują
http://www.konsumenckieabc.pl/download/liceum_mlodzi_kupuja.pdf
d) Teksty ustaw
http://www.uokik.gov.pl/ochrona_konsumentow_.php
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/zapamietaj/
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Załącznik nr 1

……………………., data ……………………
pieczęć szkoły

ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W X POWIATOWYM KONKURSIE
„Jestem świadomym konsumentem”
dla uczniów szkół podstawowych, klas III oddziałów gimnazjalnych i szkół
ponadpodstawowych

Zgłaszamy udział uczniów szkoły .............................................................................................
....................................................................................................................................................
w X Powiatowym Konkursie „Jestem świadomym konsumentem”:
Imię i nazwisko

klasa

1. ..................................................................

..........................

2. ..................................................................

..........................

3. .................................................................

..........................

4. ..................................................................

..........................

5. ..................................................................

.........................

koordynator szkolny, e-mail…….................................………,
tel. ………..………………….…..........
(wpisać koniecznie)
Dyrektor Szkoły
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Załącznik nr 2
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI I POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em)
poinformowana (y) i przyjmuję do wiadomości, iż :
1.Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Powiatowe Centrum
Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.
2.Inspektorem ochrony danych jest Pani Ananda Gaś – tel : 570 170 107 ,
e-mail iodo@nsi.net.pl, tel. 768358801.

3.Podane dane osobowe uczestnika będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane w celu
organizacji

i

przeprowadzenia

konsumentem”,

X

Powiatowego

Konkursu

„Jestem

świadomym

a po zakończeniu konkursu w celu wydawania nagród i dyplomów,

promocji, sprawozdawczości i ewaluacji konkursu.
5.Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli
uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
………………………….....................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie / rodzica/opiekuna prawnego)

