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Regulamin Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej 

Z uśmiechem mi do twarzy 

 

1. Cele konkursu: 

Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnienie wśród dzieci szkół 

podstawowych zasad higieny jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o zęby. 

Cele szczegółowe: 

 poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego sposobu pielęgnowania zębów i dziąseł, 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie, 

 wyrobienie nawyku codziennego mycia zębów pastą z fluorem, 

 wykształcenie nawyku prawidłowego, dokładnego szczotkowania zębów jako 

elementu profilaktyki próchnicy, 

 uświadomienie dzieciom konieczności regularnych wizyt u dentysty, 

 uwrażliwienie dzieci na właściwy sposób odżywiania jako jeden z czynników 

mających wpływ na zdrowie, 

 upowszechnianie możliwości korzystania z usług mobilnego gabinetu dentystycznego 

DENTOBUS. 

2. Informacje ogólne: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 

opolskiego. 

 Konkurs jest wspólną inicjatywą osób i instytucji zaangażowanych w upowszechnianie 

wiedzy o profilaktyce stomatologicznej. 

  Uczniowie powinni wykazać się znajomością zagadnień z zakresu wiedzy i  

profilaktyki stomatologicznej. 

 Finał konkursu odbywać się będzie w Zdzieszowicach. 

 Organizacją i koordynacją Turnieju  zajmują się: pani Justyna Garbacz oraz Irena Nocek 

– nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka                                        

w Zdzieszowicach. 

 Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 Konkurs składa się z dwóch etapów: I- szkolnego i II-wojewódzkiego. 
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 Honorowy patronat nad Turniejem sprawuje Wojewoda Opolski, Kuratorium Oświaty 
w Opolu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice.  

 Zwycięzcy Turnieju otrzymają nagrody dla szkół o wartości: 

1 miejsce - 5 tys. zł, 

2 miejsce- 3 tys. zł, 

3 miejsce- 2 tys. zł. 

 Organizatorami Turnieju są: DENTOBUS-mobilny gabinet stomatologiczny, 
Narodowy Fundusz Zdrowia oddział Opole, PSP nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Zdzieszowicach. 

 

3. Zgłaszanie udziału w konkursie: 

 

 Chęć wzięcia udziału w turnieju szkoła zgłasza do dnia 17.03.2023 na maila:  

turniej@psp1zdzieszowice.edu.pl – załącznik nr 1. 

 Po wysłaniu zgłoszenia szkoła otrzyma 28.03.2023r. drogą mailową zestaw pytań do 

przeprowadzenia I etapu - eliminacji szkolnych. 

 Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły przeprowadza eliminacje 

szkolne w dniu 29.03.2023 r. 

 W wojewódzkim etapie turnieju może wziąć udział dwoje najlepszych uczniów danej 

szkoły, którzy zostali wyłonieni w I etapie konkursu. 

 Zgłoszenia szkół do II etapu – finału- Turnieju należy wysłać do 30.03.2023 r. drogą 

mailową na adres : turniej@psp1zdzieszowice.edu.pl – załącznik nr 2. 

 Podpisanie karty uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody                

na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas działań 

konkursowych. 

 Podpisując kartę uczestnictwa, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę 

na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęć i nagrań wideo 

uczestników i zwycięzców Konkursu. 
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4. Przebieg konkursu: 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap - eliminacje szkolne- 29.03.2023r. 

 

II etap – finał  – 30.05.2023r. godz.10:00 w Zdzieszowicach. 

 

 Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana przez 

Dyrektora szkoły  na podstawie przygotowanych przez organizatorów pytań – 

załącznik 3 . Szkoły otrzymują załącznik nr 3 w dniu 28.03.2023 po uprzednim 

zgłoszeniu szkoły. 

 Etap szkolny Konkursu odbędzie się na terenie szkoły, do której uczęszcza uczeń 

zgłoszony do Konkursu. 

 Szkoła zgłasza do finału Turnieju dwóch najlepszych uczniów wytypowanych 

w eliminacjach szkolnych. 

 Wykaz literatury i źródła obowiązujące uczniów w Konkursie oraz stanowiące pomoc 

dla nauczycieli zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

 Zestawy zadań oraz schematy oceniania do obydwu etapów Konkursu opracowywane 

są przez zespół autorów i nie podlegają ocenie. 

 Autorzy zadań nie mogą przygotowywać uczestników do Konkursu. 

 Osoby mające w toku organizowania i przeprowadzania Konkursu dostęp do zadań 

konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy 

i nieujawniania ich treści. 

 W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący 

komisji  może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po 

zapewnieniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami.  

 Członkowie komisji konkursowych nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień 

związanych z treścią zadań konkursowych ani komentować zadań podczas trwania 

eliminacji. 

 Podczas każdego z etapów Konkursu zabrania się korzystania z urządzeń mobilnych, 

mających dostęp do sieci. 

 W przypadku stwierdzenia  niesamodzielności pracy przez uczestnika (na każdym 

etapie Konkursu) następuje natychmiastowa dyskwalifikacja uczestnika. 

 II etap Konkursu- finał odbędzie się w dniu 30.05.2023r. o godz. 10:00 

w Zdzieszowicach 
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 II etap konkursu będzie miał formę turniejową- co oznacza, że po każdej części turnieju 

nastąpi wyeliminowanie drużyn z najmniejszą ilością punktów. 

 W końcowym etapie turnieju zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny, którym 

zostaną przyznane nagrody. 
 Uczestnicy finału będą zmagać się z zadaniami zgodnie z przygotowanymi wcześniej  

zagadnieniami dotyczącymi wiedzy z zakresu zdrowia i profilaktyki jamy ustnej 

(załącznik nr 4). 

 Każdy uczeń w dniu finału Turnieju powinien mieć ze sobą legitymację szkolną 

oraz kartę uczestnika wypełnioną przez rodzica lub prawnego opiekuna (załącznik 

nr 2).  

5. Komisja konkursowa Finału Turnieju Wojewódzkiego: 

a. Komisję konkursową powołują organizatorzy konkursu; 

b. Liczba członków komisji konkursowej nie może być mniejsza niż 3 osoby; 

c. Przewodniczącego komisji konkursowej wyłaniają (ze swojego składu) 

członkowie komisji; 

d. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, co do której istnieją 

uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności; 

e. Komisja konkursowa w  szczególności:  

 czuwa nad właściwym przygotowaniem zadań konkursowych, 

  dba o zgodny z niniejszym Regulaminem przebieg obydwu etapów: Konkursu             
i Turnieju, 

 dokonuje kwalifikacji uczestników do etapu wojewódzkiego (finałowego), 

 wyłania najlepsze drużyny Turnieju, 

 decyduje o przyznaniu nagród najlepszym drużynom. 
f. Szkolna  i Wojewódzka komisja konkursowa sporządza protokół z każdego 

etapu, 

g. W etapie szkolnym protokół przebiegu konkursu znajduje się                                   

w dokumentacji szkoły. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

 Wyniki turnieju zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia finału tj. 30.05.2023 r. 

 Rozstrzygnięcia w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem podejmują 

organizatorzy konkursu. 

 Zadania konkursowe  Finału nie będą udostępniane. 

 Decyzja jurorów dotycząca wyników Konkursu, jest ostateczna i nie podlega zmianie. 

 Za merytoryczne przygotowanie zadań konkursowych odpowiadają : DENTOBUS.  
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 Na stronie szkoły : www.psp1zdzieszowice.edu.pl w zakładce Wojewódzki Turniej 

Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej znajdują się wszelkie informacje i załączniki 

z możliwością pobrania materiałów. 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie 

Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Profilaktyce Stomatologicznej „Z uśmiechem mi do 

twarzy”. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Niniejszym informujemy, że w celu realizacji Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Profilaktyce 

Stomatologicznej- zwanego dalej Konkursem przetwarzamy dane osobowe. Poniżej opisujemy to 

szczegółowo. 

 

Uwaga: niniejsza informacja jest sporządzona na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwana dalej „RODO”. 

 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane 

osobowe, jest: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach, ul. Bolesława 

Chrobrego 36, 47-330 Zdzieszowice. 

Pozostali Administratorzy to: 

 Dentobus Mobilny Gabinet Stomatologiczny 

 NFZ Opolski Oddział Wojewódzki  w Opolu. 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? 
Najlepiej skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną 

iod@zdzieszowice.pl lub zadzwonić na nr (+48) 77 40 64 415. 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych? 

Przetwarzamy dane osobowe w celu: 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja 

i przeprowadzenie Konkursu na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016 r. (RODO - art. 6 ust. 1 lit. e), 

 wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentacji na podstawie ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (RODO - art. 6 ust. 1 lit. c). 

 

 

 



   
 

PATRONI HONOROWI 

   

ORGANIZATORZY 

 

 

 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

Długość przechowywania danych jest określona w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej obowiązującej 

administratora danych. 

 

Skąd mamy dane, które przetwarzamy? 

 

Dane osobowe otrzymaliśmy poprzez kierowane do nas wnioski, oświadczenia lub inne dokumenty, a 

w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych lub otrzymaliśmy od innych osób. 

 

Komu udostępniamy dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a w 

uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia. 

 

 

Jakie uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, 

których dane przetwarzamy? 

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa wynikające z RODO, tj.: 

 prawo żądania dostępu do danych osobowych, 

 prawo żądania ich sprostowania – gdy zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

 prawo żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym) – gdy nasze dane nie będą już niezbędne 

do celów, dla których zostały zebrane, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane 

powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

dane zostały zebrane na podstawie zgody, 

 żądania ograniczenia ich przetwarzania – gdy nasze dane są nieprawidłowe, można żądać 

ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych 

danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały 

usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia 

roszczeń, lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 

 

Komu można się poskarżyć na sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora? 

Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy (lub ich opiekunowie prawni), mają prawo wniesienia 

skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

 

 


