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REGULAMIN KONKURSU DEBAT  

w ramach projektu ODYSSEY: Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu, jest Koordynator Projektu – Instytut Geofizyki PAN, z siedzibą 

w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, zwany dalej: „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „ODYSSEY: Debaty oksfordzkie dla edukacji 

młodzieży w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową nr 2018-1-PL01-

KA201-050823, zwanego dalej „Projektem”. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej: 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Zgłoszenie do konkursu oznacza jednocześnie udział szkoły w Projekcie.  

 

§ 2 

Przedmiot i cel konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest rywalizacja uczniów zgłoszonych do konkursu w prowadzeniu debat 

w oparciu o materiały przygotowane przez Organizatora w ramach Projektu.   

2. Celem konkursu jest: 

a. zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz podjęciem 

kariery naukowej w tym zakresie; 

b. rozwój umiejętności komunikacji w języku ojczystym, argumentacji i wystąpień 

publicznych; 

c. rozwój umiejętności wykorzystania debat w praktyce szkolnej; 

d. rozwój umiejętności poprawnego rozumowania i mówienia, kompozycji tekstów, używania 

środków retorycznych w wypowiedziach ustnych, mówienia zgodnego z regułami kultury 

języka, interpretacji tekstów, publicznego wygłaszania i prezentacji tekstów, dyskusji i 

negocjacji oraz uczestnictwa w debatach; 

e. rozwój 4 z 8 kluczowych umiejętności, zdefiniowanych w ramach European Reference 

Framework: komunikacji w języku ojczystym, komunikacji w języku obcym, umiejętności 

uczenia się, umiejętności społecznych i obywatelskich. 
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§ 3 

Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 13-19 lat. 

2. W Konkursie biorą udział 10-osobowe grupy uczniów, zgłoszone przez szkoły/zespoły szkół, 

zwane dalej „Drużynami”.  

3. Szkoła wyznaczy i zgłosi nauczyciela wiodącego i nauczyciela wspomagającego, którzy będą 

odpowiedzialni za wdrożenie Projektu w szkole. 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie podpisanego przez Dyrektora 

Szkoły/innego prawnego reprezentanta porozumienia z Organizatorem, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

 
§ 4 

Termin konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 1 września 2019 r. – 31 grudnia 2020 r., z czego: 

 1 – 20 września 2019 r. – przesyłanie podpisanych porozumień, o których mowa w § 3. ust. 4. 

 październik 2019 r. – jednodniowe szkolenie dla nauczycieli w siedzibie Organizatora; 

 do 31 marca 2019 r. – mentoring, szkolne treningi debat; 

 kwiecień – maj 2019 r. – rundy eliminacyjne konkursu debat; 

 październik – listopad 2020 r. – debata finałowa (dotyczy wyłącznie drużyn 

zakwalifikowanych do finału); 

 

§ 5 

Nagrody w konkursie 

1. Przewidziano następujące nagrody w konkursie: 

a. Nagroda główna – dwudniowa wycieczka do obserwatoriów geofizycznych Instytutu 

Geofizyki PAN dla Drużyny (10 uczniów + 2 opiekunów), która zajęła I miejsce w finałowym 

konkursie debat. Zwycięzcy otrzymają ponadto puchar oraz medale indywidualne. 

Wycieczka do obserwatoriów odbywa się w terminie uzgodnionym z Organizatorem, w 

okresie jesień 2020 – wiosna 2021 (nie później niż 31.03.2021). 

b. Drobne nagrody rzeczowe dla Drużyny, która zajęła II miejsce w finałowym konkursie 

debat.  

c. Nagrody książkowe i puchary dla uczniów wskazanych przez Jury jako najlepszy mówca 

indywidualny w trakcie każdej debaty. 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają certyfikaty uczestnictwa. 
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§ 6 

Zadania szkoły uczestniczącej w konkursie 

1. Wyznaczenie nauczyciela, który będzie odpowiadał za realizację wszystkich zadań związanych 

z konkursem w danej szkole, zwanego dalej nauczycielem wiodącym oraz drugiego nauczyciela 

(nauczyciel wspomagający). W przypadku, gdy wskazany nauczyciel nie będzie w stanie 

przeprowadzić działań projektowych, zostanie wskazany inny nauczyciel, który będzie 

kontynuował działania do końca projektu jako nauczyciel wiodący. Zmiana wiodącego 

nauczyciela jest uważana za modyfikację niniejszego i wymaga formy pisemnej dla jej ważności. 

2. Aktywny udział w działaniach projektowych, w szczególności: 

a. udział w całodniowych, bezpłatnych warsztatach dla nauczycieli (obowiązkowy jest udział 

przynajmniej nauczyciela wiodącego), które odbędą się w siedzibie Organizatora 

w Warszawie. Organizator zapewnia materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz 

posiłek. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. noclegów. 

b. udział w rundach eliminacyjnych (udział nauczyciela wiodącego i co najmniej 5 uczniów – 

członków Drużyny) we wskazanych lokalizacjach w Polsce. Organizator nie pokrywa 

kosztów dojazdu i ew. noclegów. 

c. W przypadku  drużyn, które zakwalifikują się do Rundy Finałowej, udział w Konferencji 

i debacie konkursowej. Organizator pokrywa koszty udziału w Konferencji, w tym koszty 

dojazdu i zakwaterowania (w wysokości ustalonej z Organizatorem, nie wyższej niż 200 zł 

na Uczestnika). Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów jest dostarczenie wszystkich 

dokumentów finansowych potwierdzających poniesione koszty. 

3. Organizacja i wsparcie 10-osobowej Drużyny prowadzonej przez nauczyciela wiodącego. 

4. Przeprowadzenie z Drużyną pełnego szkolenia obejmującego zarówno umiejętności 

debatowania, jak i merytoryczne treści tematów wskazanych w pakietach edukacyjnych, 

w oparciu o materiały edukacyjne dostarczone przez Organizatora.  

5. Dostarczanie informacji zwrotnych na temat materiałów projektowych i oceny ich wpływu na 

uczniów, zgodnie z formularzami oceny dostarczonymi przez Organizatora. 

 

§ 7 

Korzyści szkoły 

1. Nazwa i adres szkoły zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu ODYSSEY. 

2. Szkoła zostanie wymieniona w raportach i innych materiałach wyprodukowanych w projekcie 

ODYSSEY. 

3. Szkoła będzie otrzymywać przygotowane materiały edukacyjne (pakiety edukacyjne), a także 

internetowe wsparcie mentorskie i dostęp do grupy dyskusyjnej. 
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4. Szkoła będzie mieć możliwość przygotowania grupy uczniów do prowadzenia debat, poznania 

zasad, ćwiczenia różnych ról w debacie w oparciu o wysokiej jakości materiały. 

5. Szkoła będzie ważnym członkiem grupy fokusowej. 

6. Szkoła będzie uczestnikiem konkursu z atrakcyjną nagrodą. 

7. Szkoła zostanie wyróżniona certyfikatem uczestnictwa na koniec projektu. 

§ 8 

Przebieg konkursu 

1. Eliminacje wstępne. 

a. Spośród zgłoszonych drużyn, w drodze wstępnych eliminacji, Jury wyłoni osiem Drużyn, 

które wezmą udział w rundzie eliminacyjnej.  

b. Eliminacje wstępne będą miały charakter pojedynczej debaty między dwoma Drużynami z 

różnych szkół.  

c. Miejsce debaty zostanie ustalone po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, w taki sposób, aby 

odbyły się jak najbliżej lokalizacji szkół biorących udział w debacie. Organizator nie 

pokrywa kosztów dojazdu Drużyny na debatę. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo rezygnacji z eliminacji wstępnych w przypadku, gdy 

liczba zgłoszonych drużyn nie przekroczy ośmiu.  

2. Runda eliminacyjna  

a. Runda eliminacyjna odbędzie się w ciągu jednego dnia, w siedzibie Organizatora 

w Warszawie. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i ew. zakwaterowania drużyn.  

b. W wyniku rundy eliminacyjnej zostaną wyłonione dwie drużyny, które przeprowadzą 

debatę finałową podczas Konferencji Odyssey.   

c. Runda eliminacyjna będzie prowadzona w systemie pucharowym. Drużyny zostaną 

dobrane metodą losowania. Drużyna wygrana przejdzie do dalszej części rozgrywek, 

natomiast drużyna przegrana kończy udział w konkursie.  

d. Temat debaty zostanie wybrany metodą losowania (1 z 5 tematów). Każda Drużyna może 

jednorazowo w trakcie rundy eliminacyjnej odrzucić wylosowany temat. Kolejny temat 

zostanie wybrany metodą losowania z puli pozostałych tematów.  

3. Debata Finałowa 

a. Debata finałowa odbędzie się w Warszawie podczas końcowej konferencji projektu 

(jesienią 2020 roku). 

b. W debacie wezmą udział dwie Drużyny – zwycięzcy rundy kwalifikacyjnej.  

c. W finale Drużyny będą debatować na temat dostarczony przez partnerów z innych krajów. 

Zostanie on wylosowany spośród trzech tematów. Lista tematów zostanie ogłoszona 
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najpóźniej do końca września 2020 r. Ostateczna Finałowa debata będzie prowadzona w 

języku polskim, ale materiały będą dostępne wyłącznie w języku angielskim.  

4. Debaty, o których mowa w punktach 1-3 będą się odbywały według zasad określonych 

w „Poradniku metodycznym dla Nauczycieli”, dostępnym na stronie internetowej Organizatora.  

5. W każdej debacie może wziąć udział tylko 3 uczniów, wybranych spośród 10-osobowej Drużyny.  

6. Podczas debaty konkursowej członkowie zespołu nie mogą konsultować się z innymi osobami 

spoza zespołu (nauczycielami itp.), wyszukiwać informacji w Internecie lub korzystać z 

jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń nagrywających. Członkowie drużyny 

mogą tworzyć i dzielić się pisemnymi notatkami podczas debaty konkursowej. 

7. Warunkiem przystąpienia do debaty jest złożenie u Organizatora (najpóźniej w dniu debaty) 

podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu.  

§ 9 

Sposób i kryteria oceny 

1. Oceny dokonuje Jury – Panel Sędziowski, w skład którego wchodzą przedstawiciele 

Organizatora i współpracujących z nim instytucji.  

2. Jury – Panel Sędziowski, w ocenie jakości debat będzie się kierować następującymi kryteriami: 

a. Argumentacja: Jakość prezentowanych argumentów (1-10 punktów) 

b. Argumentacja:  Jakość prezentowanej kontrargumentacji i zbijania (1-15 punktów) 

c. Jakość dowodów naukowych (1-15 punktów) 

d. Debatowanie: strategia i metoda (1-10 punktów) 

e. Komunikacja (1-10 punktów) 

f. Struktura mowy i poprawność językowa (1-10 punktów) 

g. Praca zespołowa: (1-10 punktów) 

h. Dialog i krytyczne myślenie: 1-20 punktów, z czego: 

h.i. Jakość zadawanych pytań: (1-10 punktów); 

h.ii. Jakość udzielanych odpowiedzi: (1-10 punktów). 

3. Decyzja Jury – Panelu Sędziowskiego jest ostateczna.  

§ 10 

Kontakt w sprawie konkursu i regulaminu 

1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu odyssey.igf.edu.pl. 

2. Informacje dotyczące warunków udziału w konkursie można uzyskać pod adresem e-mail 

edukacja@igf.edu.pl.  
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

wynikających w szczególności z wniosków ze szkolenia lub z innych zaistniałych okoliczności. 

Zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Uczestnicy zostaną ponadto poinformowani 

o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

3. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podpisania go przez Koordynatora Projektu. 

 

 

 

Koordynator Projektu  

Warszawa, 27 sierpnia 2019 r.                                                                         Agata Goździk  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Debat  

 

 

…………………………………………….., dnia ……………………….……….. 
Miejscowość   data    

 

POROZUMIENIE SW. UDZIAŁU SZKOŁY W PROJEKCIE ODYSSEY 
 

 

NAZWA SZKOŁY  

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA 
e-mail 

 

ADRES SZKOŁY  

KOORDYNATOR PROJEKTU Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 

e-mail kontaktowy edukacja@igf.edu.pl 

ADRES KOORDYNATORA 
PROJEKTU 

Ul. Ks. Janusza 64, 01-452 Warszawa 

 

O PROJEKCIE 

Głównym celem projektu ODYSSEY jest zwiększenie umiejętności rozumowania w 

przedmiotach matematyczno-przyrodnicznych poprzez uczestnictwo w debatach oksfordzkich 

wśród 40% uczniów (13-19 lat) biorących udział w projekcie z co najmniej 32 szkół: w Polsce, 

Estonii, Serbii i Grecji. 

Projekt ODYSSEY jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach  programu 

Erasmus +, I jest koordynowany przez Instytut Geofizyki, PAN (Warszawa, Polska) 

ZADANIA SZKOŁY 

Szkoła będzie brać aktywny udział w projekcie od września 2019 roku do marca 2021 roku. 
Zadania szkoły obejmują: 
1. Aktywny udział w działaniach projektowych, w tym warsztatach dla nauczycieli 
(obowiązkowy jest przynajmniej udział nauczyciela wiodącego) i Festiwal Debat (udział 
nauczyciela wiodącego i co najmniej 5 uczniów - członków drużyny debat) w lokalizacjach (w 
Polsce) wskazanych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk na własny koszt, a także 
udział w mentoringu online i Bulletin Board na Facebooku. 
2. Organizowanie, wspieranie i utrzymywan ie co najmniej do końca trwania projektu zespołu, 
prowadzonego przez nauczyciela wiodącego [IMIĘ NAZWISKO…..], z co najmniej 10 uczniami w 
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wieku 13-19 lat. Jeśli wskazany nauczyciel nie będzie w stanie przeprowadzić działań 
projektowych, zostanie wskazany inny nauczyciel, który będzie kontynuował działania do 
końca projektu jako nauczyciel wiodący. Zmiana wiodącego nauczyciela jest uważana za 
modyfikację niniejszego i wymaga formy pisemnej dla jej ważności. 
3. Przeprowadzenie pełnego szkolenia umiejętności debatowania i tematów wskazanych w 
pakietach edukacyjnych z zespołem projektowym w oparciu o materiały edukacyjne 
dostarczone przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 
4. Analizowanie dostarczanie informacji zwrotnych na temat materiałów projektowych i oceny 
ich wpływu na uczniów, zgodnie z formularzami oceny dostarczonymi przez Instytut Geofizyki 
Polskiej Akademii Nauk, 
5. W przypadku zostania jednym z 2 finalistów Konkursu, udział w finałowej Konferencji wraz 
z debatą modelową; dostarczenie wszystkich dokumentów finansowych potwierdzających 
koszty podróży/zakwaterowania w celu uzyskania zwrotu kosztów.  
6. Wspieranie rozpowszechniania działań i wyników projektu Odyssey.  
 
Szkoła oświadcza, że może swobodnie zawrzeć niniejszą Umowę i że nie ma żadnych okoliczności 
uniemożliwiających wykonywanie zadań wyszczególnionych w tym dokumencie. 

KORZYŚCI DLA SZKOŁY 

SZKOŁA BĘDZIE 

 umieszczona na stronie internetowej projektu ODYSSEY (nazwa, adres) 

 wymieniona w raportach i innych materiałach wyprodukowanych w projekcie ODYSSEY  

 otrzymywać przygotowane materiały edukacyjne (pakiety edukacyjne), a także 

internetowe wsparcie mentorskie i dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku  (bulletin 

board) 

 mieć możliwość przygotowania grupy uczniów do prowadzenia debat w stylu 

oksfordzkim, poznania zasady, ćwiczenia różnych ról w debacie i w oparciu o wysokiej 

jakości materiały 

 ważnym członkiem grupy fokusowej  

 uczestnikiem konkursu z atrakcyjną nagrodą (wycieczka naukowa do obserwatoriów 

Instytutu Geofizyki PAN) 

 wyróżniona certyfikatem uczestnictwa na koniec projektu. 

Uwaga: Wszystkie materiały są nieodpłatne. Żadne opłaty, opłaty lub tantiemy nie będą 

wypłacane szkole, ani przez szkołę. 

DODATKOWE INFORMACJE 

 Szkoła potwierdza, że wszystkie uczestniczące w projekcieosoby znają i akceptują ZASADY 

KONKURSU ODYSSEY, w tym częśc dotyczącą zasady ochrony danych osobowych . 

 • Szkoła może wycofać się z niniejszej umowy,  wysyłając wiadomość e-mail do Instytutu 

Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, w dowolnym momencie, bez konieczności uzasadniania 
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decyzji, wskazując jedynie inną szkołę, która jest w stanie i chce podpisać POROZUMIENIE 

WS. UCZESTNICTWA i wypełnić zawarte w nim  zobowiązania 

 Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do usunięcia szkoły, która 

nie wypełnia swoich obowiązków opisanych w tym dokumencie.  

 
PODPISY: 

KOORDYNATOR PROJEKTU – INSTYTUT 
GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
 
 
 
 
 

DYREKTOR/REPREZENTANT PRAWNY 
SZKOŁY 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu Debat  

 

 

…………………………………………….., dnia ……………………….……….. 
Miejscowość   data    

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ WIZERUNKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  

W ZWIĄZKU Z  UCZESTNICTWEM W KONKURSIE ODYSSEY 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ................................................................ (imię i nazwisko opiekuna prawnego), 

wyrażam zgodę na utrwalanie i wykorzystanie przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, wizerunku mojego dziecka 

............................................................................... (imię i nazwisko dziecka) w postaci zdjęć lub filmu 

przedstawiających wizerunek mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie Debat w ramach 

projektu ODYSSEY: „Debaty oksfordzkie dla edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych”. Moja zgoda obejmuje takie formy publikacji, jak: udostępnienie 

wizerunku w gablotach na terenie siedziby Organizatora, na stronie internetowej Organizatora, 

w mediach społecznościowych na profilach administrowanych przez Organizatora oraz zamieszczenie 

w materiałach promocyjnych (ulotki, broszury) i dydaktycznych Organizatora. Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka uczestnika konkursu w postaci imienia i nazwiska 

oraz szkoły i klasy, do której uczęszcza. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że:  

1) w momencie przekazania przeze mnie moich danych osobowych do Instytutu Geofizyki Polskiej 

Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, ADO staje się 

administratorem danych osobowych;  

2) ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: iod@igf.edu.pl lub drogą pocztową na adres: 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (dalej w treści „ADO”) ul. Księcia Janusza 64, 01-452 

Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 

skontaktować wysyłając wiadomość email na adres: iod@igf.edu.pl;  

3) moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane przez ADO w celach 

informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych; pozostałym celem jest uzasadniony interes ADO. 

Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia z PE i Rady 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);  

4) podanie przeze mnie danych osobowych (moich i dziecka) jest dobrowolne, jednakże rozumiem, że 

odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w ust. 3; w każdej chwili przysługuje 

mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) dane osobowe (moje i dziecka) będą ujawniane: a) pracownikom/współpracownikom ADO 

upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO; b) podmiotom, którym ADO powierzył 

przetwarzanie danych osobowych, w tym: • dostawcom usług technicznych, technologicznych i 

organizacyjnych umożliwiających ADO świadczenie usług (w szczególności dostawcom usług 

teleinformatycznych, informatycznych); • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku 

dochodzenia przez ADO roszczeń; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo 

przekazywanych danych;  

6) dane osobowe (moje i dziecka) nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego;  

7) dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 

3;  

8) przysługuje mi prawo dostępu do danych (moich i dziecka) oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe;  

9) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania usunięcia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

10) wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 

człowieka), w tym dane (moje i dziecka) nie będą podlegały profilowaniu;  

11) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące 

ochrony danych osobowych. 

 

 

 ......................................................................  
(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


