
XVIII Regionalny Konkurs Informatyczny 

„Dzień Bezpiecznego Komputera” 

 

Wszyscy uczniowie klas Technikum Zawodowego, 

którzy chcą wziąć udział w Konkursie 

proszeni są o zgłoszenie się do pani Urszuli Martyniuk 

adres: urszula.martyniuk@rcez.lubartow.pl  

lub Ilony Puły adres: ilona.pula@rcez.lubartow.pl 

do dn. 11.01.2022r. (wtorek). 

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego 

Internetu Safer Internet Day przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza 

Drewnowskiego w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. 

W ramach etapu szkolnego uczniowie będą rozwiązywać test wyboru złożony 

 z 16 pytań. 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 

Harmonogram konkursu: 

 

Etap szkolny: 
• termin przeprowadzenia: 13.01.2022 r. godz. 11.50. 

 

 Etap regionalny (on-line): 
• termin przeprowadzenia: 11.02.2022 r. z podziałem na grupy konkursowe 

• miejsce przeprowadzenia konkursu:siedziba zgłoszonej szkoły /test on-line/ 

 

Opiekunowie szkolni konkursu: Urszula Martyniuk i Ilona Puła. 

 

WAŻNE! 

Zgodę na udział w konkursie należy wypełnić i dostarczyć do szkoły (biblioteki 

szkolnej) do dnia 11.01.2022 r. Uczeń niepełnoletni dostarcza zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda może być napisana odręcznie (wzór poniżej) 

i wysłana mailowo. 

mailto:urszula.martyniuk@rcez.lubartow.pl
mailto:ilona.pula@rcez.lubartow.pl


Lubartów, dn…….……………. 

ZGODA 

Wyrażam zgodę na mój udział / udział mojego dziecka* ………………………………........ ucznia 

klasy……………… w etapie szkolnym XVIII Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień 

Bezpiecznego Komputera”, który odbędzie się 13.01.2022 r. o godz. 11.50. Konkurs jest 

organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu Safer Internet Day 

przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie przy 

współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych 

moich /dziecka* uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, a także na 

opublikowanie imienia, nazwiska, klasy i wizerunku uczestnika. 

 Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu. 

*zaznaczyć właściwe 

…………………………………..…… 
 (podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia) 
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