
PROTOKÓŁ KONKURSU LEON
Konkurs odbył się bez problemów/ z problemami, których powodem było:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................

LICZBA UCZESTNIKÓW
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Konkurs odbył się w szkole:
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
znajdującej się (adres):
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Organizatorami konkursu byli nauczyciele:
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - zwane dalej RODO ) w
odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: Centrum Rozwoju Edukacji Sp. z o.o.; ul.
Diamentowa 23, 69-100 Kunowice. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej www.leon-konkursy.pl/polityka.

Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 10,50 zł,
koordynator przekazuje na konto konkursu 10 zł od testu. Pozostałe środki pozostawia na
pokrycie kosztów wysyłki.
Opłaty za konkurs należy dokonać na konto: Bank Santander / CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI
Sp. z o.o. 44 1090 1115 0000 0001 4351 3691 (w tytule prosimy podać:miejscowość, nazwę i
numer szkoły).

http://www.leon-konkursy.pl/polityka.


Oświadczam, że zgodnie z zasadami regulaminu konkursu Leon, wypełnione testy wysłano
listem poleconym na adres :
Centrum Rozwoju Edukacji
UP Warszawa nr. 50 Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa
SKRYTKA POCZTOWA NR 88.
Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników, w chwili
wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu.

Data i podpis organizatora.

Informacje ogólne:
Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty i trud włożony w organizację konkursu. W poniższych
punktach znajdą Państwo szczegółowe informacje pozwalające na poprawne przeprowadzenie konkursu.
1. Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON sesja wiosenna odbywa się w dniach 20-22.10.2021r.
2. Czas trwania konkursu to: 45 minut +10 minut na sprawy organizacyjne. W przypadku wersji
papierowej o godzinie przeprowadzenia konkursu decyduje szkolny koordynator.
3. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko czarny długopis. Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje
drukowanymi literami swoje imię nazwisko (bez zdrobnień).
4. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania
może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy
otrzymują 1 lub więcej punktów, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń
zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt. W przypadku gdy są prawidłowe 2 odpowiedzi a uczeń zaznaczy
trzy lub więcej, otrzymuje 0 punktów, itd.
5. Odpowiedzi zaznaczane są na testach (prawidłową odpowiedź zaznaczamy krzyżykiem lub poprzez
zamalowanie krateczki, w razie pomyłki zaznaczamy błędną odpowiedź w kółeczko i zaznaczamy
prawidłową poprzez krzyżyk lub zamalowanie krateczki). Dopuszczalna liczba "kółeczek" w całym teście
nie może przekroczyć 3. Jeżeli zadanie wymaga samodzielnego wpisania litery lub wyrazu to należy
wpisać to drukowanymi literami.
6. W klasie I istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście.
Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.
7. Po skończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.
8. Nauczyciel zakleja kopertę zbiorczą w obecności uczniów..
9. Każdy konkurs należy rozpocząć od spraw organizacyjnych i przedstawić uczniom zasady konkursu.
10. Po otrzymaniu przesyłki z testami nauczyciel otwiera kopertę w celu sprawdzenia zawartości. Testy
są udostępniane uczniom dopiero w dniu konkursu.
11. Liczba faktycznie startujących w konkursie nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do
liczby uczestników zgłoszonych.
12. Nauczyciel zobowiązany jest do odesłania wypełnionych testów i wypełnionego protokołu na adres:
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „LEON”
Centrum Rozwoju Edukacji
UP Warszawa nr. 50 Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-026 Warszawa
SKRYTKA POCZTOWA NR 88.
13. W przypadku wersji online konkursu nauczyciel jest zobowiązany do odesłania tylko protokołu na
adres e-mail organizatora - biuro@leon-konkursy.pl.
14. Kopertę z testami należy odesłać najpóźniej na drugi dzień roboczy po przeprowadzeniu konkursu.
15. Organizator zobowiązuje się przekazać wyniki w przeciągu trzech miesięcy od ostatniego dnia
przeprowadzenia konkursu.
16. Wypełnienie testu niezgodnie z regulaminem oraz poleceniem nie może stanowić podstawy
reklamacji.
Wszelkich informacji związanych z organizacją konkursu prosimy szukać na stronie
www.leon-konkursy.pl lub pod numerem telefonu 531-728-728


