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Regulamin Konkursu 

§1 

Informacje ogólne 

1. Organizatorami Konkursu są: 

I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu 
ul. Jędrusiów 1 
39-300 Mielec 
tel. 17 773 15 77 
e-mail: sekretariat@konarski.mielec.pl 
https://konarski.mielec.pl  

oraz 

Polska Fundacja Lotnicza 

ul. Lotniskowa 14 

39-300 Mielec 

tel. 608 537 442 

e-mail: konkurs@polskafundacjalotnicza.pl 

https://polskafundacjalotnicza.pl/ 

2. Celem Konkursu jest popularyzacja lotnictwa w powiecie mieleckim oraz zachęcenie 

młodzieży do rozwijania lotniczych zainteresowań. 

3. Organizator Konkursu odpowiada za prawidłowy przebieg Konkursu. 

4. Organizator powołuje minimum 3 osobową Komisję Konkursową. 

5. Organizator Konkursu uprawniony jest do: 

5.1.  Rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz interpretacji 

Regulaminu Konkursu. 

5.2. Przeprowadzenia i ogłoszenia wyników Konkursu. 

5.3. Przyznawania nagród. 

5.4. Wykluczenia Uczestnika Konkursu. 

 

mailto:sekretariat@konarski.mielec.pl
https://konarski.mielec.pl/
mailto:konkurs@polskafundacjalotnicza.pl
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§2 

Organizacja konkursu 

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej 

https://polskafundacjalotnicza.pl/. 

2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu 

mieleckiego w wieku 14 -20 lat Decyduje wiek w dniu 01.05.2023 r. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Każda z mieleckich 

szkół ponadpodstawowych może zgłosić maksymalnie 20 uczniów. 

3. Przebieg Konkursu. 

Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stanisława Konarskiego w Mielcu, ul. Jędrusiów 1. 

W Konkursie bierze udział 20 uczestników reprezentujących szkoły ponadpodstawowe 

funkcjonujące na terenie powiatu mieleckiego. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy 

liczbę miejsc w konkursie, Organizator może przeprowadzić preeliminacje do Konkursu. Zakres 

wiadomości i umiejętności jest w ich trakcie tożsamy z wymaganiami Konkursu. O czasie, 

miejscu i sposobie przeprowadzenia preeliminacji Organizator powiadamia szkoły, które 

reprezentują uczestnicy Konkursu. 

Zgłoszenie do Konkursu i zgody RODO uczestnicy dostarczają do Organizatora (I LO w Mielcu) 

za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. Szkoła przesyła skany zgłoszeń i listę 

uczestników na adres poczty elektronicznej Organizatora sekretariat@konarski.mielec.pl, nie 

później niż do dnia 24 marca 2023 roku. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do rejestracji poprzez stronę internetową 

https://polskafundacjalotnicza.pl/ Każdy uczestnik otrzyma wcześniej za pośrednictwem szkoły 

kod dostępu do platformy rejestracyjnej. 

Uczestnik Konkursu wypełnia elektronicznie test jednorazowego wyboru składający się z 50 

pytań. 30 z nich wymagać będzie wiedzy lotniczej z zakresu m.in. meteorologii, zasad lotu, 

nawigacji, wiedzy ogólnej o statku lotniczym (szybowiec), fizjologii ciała pilota, pojęcia człowiek 

w lotnictwie - możliwości i ograniczenia. 20 pytań dotyczyć będzie historii mieleckiego 

https://polskafundacjalotnicza.pl/
mailto:sekretariat@konarski.mielec.pl
https://polskafundacjalotnicza.pl/
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lotnictwa. Na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi uczestnik będzie miał 90 sekund. 

O przyznanym miejscu decyduje suma uzyskanych w teście punktów. W przypadku takiej samej 

liczby punków brany pod uwagę będzie łączny czas odpowiedzi. W sytuacji, w której mimo 

zastosowania powyższych kryteriów nie można ustalić lokat premiowanych nagrodami, 

Organizator przeprowadza część ustną zawodów (dogrywka). Uprawnieni uczestnicy Konkursu 

odpowiadają na 2 wylosowane pytania przed członkami Komisji Konkursowej. 

 

§3 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są kursy szybowce oraz Vouchery w postaci zniżek, które można 

wykorzystać na Praktyczne Szkolenie Szybowcowe w PFL. 

Miejsce 1 – kurs szybowcowy o wartości 6 000,00 zł.  

Miejsce 2 – kurs szybowcowy o wartości 6 000,00 zł. 

Miejsce 3 – kurs szybowcowy o wartości 6 000,00 zł. 

Miejsca 4 – 10 –Kurs teoretyczny o wartości 1 000,00 zł. 

Miejsca 11 –20 – drobne upominki i vouchery w postaci zniżki na szkolenie szybowcowe 

w sezonie 2023 – o wartości 500,00 zł. 

2. Udział w Szkoleniu Praktycznym jest dobrowolny, a w przypadku osób niepełnoletnich 

wymaga jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Konieczne jest wcześniejsze 

ukończenie szkolenia teoretycznego oraz posiadanie odpowiednich badań lotniczo –

lekarskich zrealizowanych przez Uczestników na ich własny koszt. 

 

§4 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników oraz zwycięzców jest POLSKA 

FUNDACJA LOTNICZA, ul. Lotniskowa 14, 39-300 Mielec. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji 
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nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@polskafundacjalotnicza.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 

w konkursie. 

5. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych 

oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu; 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

6. Zakres gromadzonych przez organizatora danych osobowych obejmuje: 

a) imię i nazwisko uczestnika (oraz rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku osób 

niepełnoletnich); 

b) adres e-mail; 

c) adres zamieszkania; 

d) numer telefonu; 

e) datę urodzenia. 

7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska  w celu informowania 

(także  w mediach) o wynikach konkursu oraz odbiorze nagród, realizacji szkoleń 

teoretycznych i praktycznych.  

9. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym  

z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. 

10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

mailto:konkurs@polskafundacjalotnicza.pl
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do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator 

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych, wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesłanych, przechowywanych lub 

w inny sposób przetwarzanych. 

 

§ 6 

Harmonogram Konkursu 

1. Ogłoszenie Konkursu – 10 marca 2023 roku. 

2. Termin przesyłania zgłoszeń do Konkursu – 24 marca 2023 roku. 

3. Preeliminacje do Konkursu - 29 marca 2023 roku (jeżeli będzie tego wymagać liczba chętnych 

uczestników). 

4. Konkurs – 5 kwietnia 2023 roku, godzina 12:00. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu. 

2. Udział w Konkursie jest darmowy, dobrowolny i bezpłatny. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu rozstrzygają Organizatorzy. 

4. Vouchery na kurs szybowcowy praktyczny bądź teoretyczny mogą wykorzystać jedynie 

zwycięzcy w roku 2023 w Polskiej Fundacji Lotniczej. 

5. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 



KONKURS WIEDZY O LOTNICTWIE 

„PILOCI NA START” 

 
6. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze 

przetwarzanie przez Organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na 

potrzeby niniejszego Konkursu. 

7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do jego odwołania bez podania przyczyny. 

 

§ 7 

Załączniki do Regulaminu Konkursu 

1. Załącznik nr 1 – Powołanie Komisji Konkursowej. 

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie i karta zgłoszenia ucznia do Konkursu Wiedzy o Lotnictwie 

„PILOCI NA START” dla uczniów szkół  ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Załącznik nr 3 - Protokół preeliminacji do Konkursu Wiedzy o Lotnictwie „PILOCI NA START”. 

4. Załącznik nr 4 - Protokół Konkursu Wiedzy o Lotnictwie „PILOCI NA START”. 
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