Regulamin konkursu językoznawczego dla uczniów szkół podstawowych
„Wieża Babel”

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej.
Konkurs jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim.
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich szkół podstawowych. Do konkursu nie
można przystąpić indywidualnie, jedynie za pośrednictwem macierzystej szkoły. Szkołę
zawsze reprezentuje jeden nauczyciel zgłaszający szkołę.
3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI ("Mała Wieża Babel")
oraz VII-VIII ("Duża Wieża Babel"). Eliminacje szkolne oraz finały obu "Wież" odbywają
się w tym samym czasie, jednak uczestnicy każdej z "Wież" rozwiązują odmienny zestaw
zadań. Zadania przeznaczone dla starszej grupy wiekowej są bardziej złożone i mają
wyższy poziom trudności. Rankingi uczniów zakwalifikowanych do finału oraz rankingi
laureatów ustalane są dla obu "Wież" oddzielnie.
4. Formularz zgłoszenia do konkursu wypełnia nauczyciel koordynujący przebieg
konkursu w szkole.
a) Formularz udostępniony jest przez stronę internetową Stowarzyszenia pod
tym

adresem:

http://lingwistykarekreacyjna.pldla-nauczycieli/wieza-

babel/wieza-babel-zgloszenie-do-konkursu/
5.

Zawody

są

dwustopniowe.

Oba

etapy

polegają

na

samodzielnym

rozwiązywaniu
zadań lingwistycznych.
a) I etap (szkolny) odbywa się w tym samym dniu we wszystkich szkołach
i trwa 45 minut.
b) W podawanym corocznie terminie na stronie Wieży Babel zostają
opublikowane zabezpieczone przesłanym uprzednio nauczycielom hasłem
zadania etapu szkolnego. Nauczyciel koordynujący powinien wydrukować
odpowiednią liczbę zestawów zadań dla uczniów uczestniczących w Małej i Dużej
Wieży Babel.

c) W podawanym corocznie terminie po przeprowadzeniu zawodów na
poziomie szkolnym na stronie Wieży Babel publikowany jest ogólnodostępny
klucz rozwiązań wraz z treścią zadań. Nauczyciele sprawdzają prace i dostarczają
organizatorom wyniki uczniów (e-mailem, wg podanego wzoru).
d) Prace uczestników I etapu przechowywane są przez szkolnych
koordynatorów do końca roku szkolnego. W razie potrzeby koordynatorzy są
zobowiązani udostępnić prace organizatorom.
6. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Wieża Babel
przetwarzanych w związku z organizacją I oraz II etapu Konkursu w rozumieniu
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 (zwane dalej RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z r. 2002, nr 101, poz. 926 ze
zm. jest Stowarzyszenie Lingwistyki Rekreacyjnej.
a) Do kontaktu w sprawie zarządzania zbiorem danych służy adres e-mail:
stowarzyszenie@lingwistykarekreacyjna.pl
b) Celem zbierania danych jest uczestnictwo w Konkursie, podstawą prawną
przetwarzania tych danych przez Stowarzyszenie jest pisemna zgoda prawnego
opiekuna Uczestnika konkursu na formularzu (załącznik nr 1). Zgoda obejmuje prawo
do udostępnienia danych osobowych Uczestników (imienia, nazwiska, szkoły) na listach
rankingowych I oraz II etapu przedstawianych do wglądu tylko nauczycielom
prowadzącym oraz prawnym opiekunom Uczestników, a także udostępnienie imion i
nazwisk laureatów trzech pierwszych miejsc za pomocą mediów społecznościowych
oraz na stronie WWW Organizatora.
c) Pisemne zgody mogą być dostarczane listownie na podany adres lub składane
osobiście we wskazanym przez Stowarzyszenie miejscu. Zgody muszą być dostarczone
najpóźniej przed oficjalnym terminem ogłoszenia wyników I etapu konkursu, data ta
jest wskazywana przez Organizatora przy ogłaszaniu kalendarza wydarzeń.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału
w Konkursie. W sytuacji odmowy udostępnienia danych osobowych uczestnik może nie
zostać dopuszczony do wzięcia udziału w Konkursie.

e) Zbierane dane osobowe dotyczą: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail
nauczyciela wysyłającego zgłoszenie do konkursu przez formularz on-line oraz
przesyłanej listy rankingowej z wynikami wraz z nazwą zgłaszanej szkoły oraz
imieniem, nazwiskiem, klasą zgłaszanego Uczestnika Konkursu.
f) Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści,
do ich sprostowania, wycofania lub ograniczenia prawa do ich przetwarzania. Osoby te
mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym
momencie.
g) Zebrane dane osobowe w formie listy rankingowej Uczestników oraz listy emailingowej

zgłoszonych

nauczycieli

są

przechowywane

przez

kolejny

rok

kalendarzowy.
7. Informacje o zakwalifikowanych uczniach zostają ogłoszone e-mailowo
zgodnie z kalendarzem wydarzeń ustalonym przez organizatorów.
a) Z każdej szkoły do finału wchodzą wszyscy uczniowie, którzy
przekroczyli próg kwalifikacyjny. Wysokość progu ustalana jest po otrzymaniu
wyników z co najmniej 60% szkół uczestniczących w konkursie.
8. II etap konkursu (finał) odbywa się w siedzibie Wydziału Neofilologii UW
(ul. Dobra 55). Polega na indywidualnym pisemnym rozwiązywaniu zadań.
a) Finał zawodów trwa 60 minut.
b) Po części zadaniowej przewidziana jest 20–30 minutowa przerwa dla
uczestników.
c) Po przerwie uczestnicy "Małej" i "Dużej" Wieży Babel są zapraszani
wspólnie na nieobowiązkowy wykład popularnonaukowy z językoznawstwa, a w
tym czasie organizatorzy oceniają prace i wyłaniają zwycięzców. Wykład trwa 60
minut.
d) Bezpośrednio po zakończeniu wykładu ogłaszane są wyniki lub, w
wypadku przedłużenia się prac jury, podawana jest informacja o godzinie ich
ogłoszenia. Ogłoszenie wyników zawsze ma miejsce w dzień zawodów.
9. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie zobowiązani są okazać
legitymację szkolną.
10. Laureatami konkursu zostaje 10%–20% uczniów z najlepszymi wynikami, przy czym
dokładną granicę punktową ustala w każdym roku Organizator po sprawdzeniu co

najmniej 75% prac finałowych. W szczególności laureat powinien uzyskać co najmniej
60% maksymalnej punktacji.
11. Imiona i nazwiska laureatów konkursu są publikowane na stronie
internetowej konkursu.
12. Wszelkie sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy
konkursu.

Załącznik nr 1

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM UCZNIA
W KONKURSIE „WIEŻA BABEL”
Jako ustawowy przedstawiciel …………………………………………………………………………………………………………..
(nazwisko uczennicy/ucznia)

uczennicy/ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

potwierdzam fakt zapoznania się przez nią/niego z regulaminem konkursu „Wieża Babel” (edycja
warszawska) oraz jej/jego zgodę na przetwarzanie jej/jego danych osobowych w zakresie
wymaganym organizacją konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z r. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.) w roku szkolnym
............ / ............ .

……………………………………………
(data)

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

