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§ 1 
Informacje ogólne 

 
1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM, zwanym dalej 

konkursem wiedzy, jest Miasto Jasło. 
2. Celem konkursu wiedzy jest promowanie projektu edukacyjnego Jasielska Liga Naukowa 

z LOTOSEM oraz upowszechnienie wiedzy o misji społecznej Partnera Strategicznego - 
Fundacji LOTOS oraz Grupy LOTOS. 

3. Uczestnikami konkursu wiedzy są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas 
gimnazjalnych z terenu miasta Jasła – niebiorący udziału w realizacji uczniowskich 
projektów naukowo-badawczych w ramach Jasielskiej Ligi naukowej z LOTOSEM. 

4. Bazę wiadomości o projekcie edukacyjnym Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM oraz 
o Fundacji LOTOS na potrzeby konkursu wiedzy stanowią artykuły, dane, informacje, 
statystyki, treści programów i projektów oraz aktualności zawarte na stronach 
internetowych:  
1) https://um.jaslo.pl/pl/jasielska-liga-naukowa-z-lotosem-na-piatke/ 
2) http://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos 
3) http://www.lotos.pl/ 

 
§ 2 

Warunki uczestnictwa w konkursie 
 

1. Do konkursu wiedzy mogą przystąpić 3-osobowe zespoły uczniowskie reprezentujące 
poziom edukacyjny macierzystej szkoły podstawowej: 
a) klas IV-VII 
b)  klas gimnazjalnych 
 po złożeniu u Dyrektora Szkoły Zgłoszenia, podpisanego przez uczniów i zawierającego 
pisemną zgodę ich rodziców. Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
c) Termin składania zgłoszeń upływa w dn. 15 marca 2018 r. (poniedziałek) 
d) Dyrektor Szkoły niezwłocznie przekazuje Zgłoszenie do Wydziału Oświaty UM w Jaśle, 

nie później niż w ciągu 2 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 
e) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

Organizacja konkursu 
 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dn. 23 marca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle ul. Czackiego 2. w dwóch 
etapach: pisemnym i praktycznym. 

2. Oceny zadań konkursowych etapu pisemnego i praktycznego dokonuje komisja 
konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jasła. 

3. Etap pisemny obejmuje: 
1) indywidualne rozwiązanie przez każdego ucznia pisemnego testu wiedzy o projekcie 

edukacyjnym Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM oraz o Partnerze Strategicznym – 
Fundacji LOTOS, 

http://odpowiedzialny.lotos.pl/1834/fundacja_lotos/o_fundacji_lotos
http://www.lotos.pl/
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2) ustalenie przez komisję konkursową indywidualnych wyników każdego ucznia oraz 
wyników każdego zespołu, będących sumą wyników uczniów, wchodzących w skład 
zespołów. 

4. Etap praktyczny obejmuje:  
1) wykonanie przez zespoły uczniowskie 3 zadań praktycznych w określonych formach 

oraz prezentację ich wyników przed komisją konkursową przez kolejnych członków 
zespołu uczniowskiego, 

2) ocenę przez komisję konkursową prawidłowości wykonania zadań i sposobu 
prezentacji wyników. 

5. Wyniki etapu pisemnego i etapu praktycznego sumuje się dla każdego zespołu. 
6. Komisja konkursowa – na podstawie liczby zdobytych przez zespoły uczniowskie punktów 

– ustala laureatów konkursu wiedzy, czyli zdobywców I, III i III miejsca oraz przyznaje 3 
wyróżnienia.  

7. Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy 
otrzymują dyplomy gratulacyjne za udział w konkursie. 

 
§ 4 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin zostanie przekazany do szkół podstawowych na terenie Miasta Jasła 
oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Jasła. 

2. Miasto Jasło jako organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 
Regulaminu. 

 
 
 
Załącznik do Regulaminu konkursu: 
1. Zgłoszenie zespołu uczniowskiego wraz z Oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych i upublicznianie wizerunku dziecka na potrzeby 
przeprowadzenia i promocji konkursu. 

 
 
 
         Zastępca Burmistrza  
         Miasta Jasła 
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Załącznik  do Regulaminu konkursu 
wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z 
LOTOSEM  

 
Jasło, dn. …………………….......... 

(pieczęć szkoły) 

 
 
 

Zgłoszenie Zespołu Uczniowskiego 
do Konkursu Wiedzy  

o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM 
 
 
 

Zgłaszamy Zespół Uczniowski w składzie:  
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, klasa) 

 
do Konkursu Wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM organizowanego przez Urząd 
Miasta w Jaśle jako reprezentację szkoły 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły) 

 
na poziomie edukacyjnym1 : 

a) klas IV-VII  
b) klas gimnazjalnych  

 
 

        ....................................................... 
(pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły) 

                                                           
1
 Właściwy poziom zaznaczyć znakiem X 
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...............................................     Jasło, dn. ……………………................... 
 
............................................... 

(imiona i nazwisko rodziców) 

............................................... 
 (adres zamieszkania) 

Oświadczenie Rodziców ucznia/uczennicy 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................... 
       (imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM oraz na przetwarzanie danych 
osobowych i upublicznienie jego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji ww. Konkursu 
organizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle. 

………………………………………………… 
 

        ………………………………………………… 
         (podpisy rodziców) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
...............................................     Jasło, dn. ……………………................... 
 
............................................... 

(imiona i nazwisko rodziców) 

............................................... 
 (adres zamieszkania) 

Oświadczenie Rodziców ucznia/uczennicy 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................... 
       (imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM oraz na przetwarzanie danych 
osobowych i upublicznienie jego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji ww. Konkursu 
organizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle. 

………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

(podpisy rodziców) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
...............................................     Jasło, dn. ……………………................... 
............................................... 

(imiona i nazwisko rodziców) 

............................................... 
 (adres zamieszkania) 

Oświadczenie Rodziców ucznia/uczennicy 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................................... 
       (imię i nazwisko dziecka) 

w Konkursie Wiedzy o Jasielskiej Lidze Naukowej z LOTOSEM oraz na przetwarzanie danych 
osobowych i upublicznienie jego wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji ww. Konkursu 
organizowanego przez Urząd Miasta w Jaśle. 

………………………………………………… 
 
………………………………………………… 

(podpisy rodziców) 


