
                                                                   

                                                                      XXVIII WOJEWÓDZKI 
                             TURNIEJ ASTRONOMICZNY       

 
  

 

Regulamin Turnieju 
 

I. Postanowienia Ogólne 
1. Organizatorem Turnieju jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. 
2. Celem Turnieju jest: 

a) rozbudzanie zainteresowań fizyką i astronomią wśród uczniów. 
b) wychowawcze oddziaływanie na młodzież poprzez ukazywanie roli astronomii, 

jako nauki ważnej w życiu codziennym oraz w rozwoju techniki. 
c) poszukanie utalentowanych uczniów i praca nad rozwijaniem ich 

zainteresowań. 
d) umożliwienie prezentacji swojej wiedzy z zakresu fizyki i astronomii. 

 
3. Zadania przygotowuje i Turniej przeprowadza Komisja Turniejowa, w której skład 

wchodzą pracownicy merytoryczni OPiOA. 
 

4. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową. 
 

5. W Turnieju biorą udział 3 osobowe uczniowskie reprezentacje szkół średnich 
ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół 
zaocznych, wieczorowych, policealnych itp.) . Uwaga: każda szkoła może być 
reprezentowana tylko przez jedną drużynę. 
 

6. Turniej przebiegać będzie w dwóch etapach: 
a) Eliminacje, 
b) Finał. 

 
7. Zgłoszenia do Turnieju prosimy kierować do dnia 28 marca  2023 r. na adres: OLSZTYŃSKIE 

PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, al. J.PIŁSUDSKIEGO 38,  10-450 
OLSZTYN z dopiskiem  " XXVIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ ASTRONOMICZNY” lub 
elektronicznie: bk@planetarium.olsztyn.pl  
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II. Przebieg Turnieju 

 
1. Turniej jest jednodniowy i odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 roku  (poniedziałek) o 

godzinie 10.30 w budynku Planetarium w Olsztynie, al. J. Piłsudskiego 38. 

 

2. I etap – eliminacje: zespoły będą rozwiązywały test jednokrotnego wyboru, pytania 

którego dotyczyć  będą zagadnień astronomiczno - astronautycznych. Podczas 

rozwiązywania zadań nie można korzystać z tablic ze wzorami. Podczas wykonywania 

obliczeń uczniowie mogą używać kalkulatorów. 

 
3. II etap – finał: do finału zakwalifikują się 3 najlepsze zespoły. Wezmą one udział w quizie 

składającym się z 10 rund pytań, który pozwoli wyłonić zwycięzcę Turnieju oraz ustalić 

kolejność finalistów. 

 
4. Dla zwycięskich zespołów przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatorów i 

sponsorów Turnieju. 
 

5. Uczestnicy przybywają na Turniej na koszt szkół delegujących swoje reprezentacje. 
 

6. Wszelkich informacji o Turnieju udziela Koordynator Turnieju: mgr Bogusław Kulesza, 
Obserwatorium Astronomiczne, ul. Żołnierska 13,  Olsztyn, tel. (89) 650 04 41, email:  
bk@planetarium.olsztyn.pl 
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Załącznik 1. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn. 

2. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie wyznaczyło Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@planetarium.olsztyn.pl lub 
wysyłając korespondencję na adres siedziby Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego,  al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą ̨dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;  
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;  
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;  
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych 

przepisami prawa;  
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;  
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu.  

…………………………..      …………………… 

(data, miejscowość)        (podpis) 

KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu 
oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych 
osobowych jest Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie. Posiadam wiedzę, że 
podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.  

…………………………..       …………………… 

(data, miejscowość)        (podpis) 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie XXVIII 
Wojewódzkiego Turnieju Astronomicznego.  

…………………………..       …………………… 

(data, miejscowość)      


