
                                                                                    

 

 

 
 

 
 

REGULAMIN TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNGO 

 

§1 

ORGANIZATOR 

 

1. Tarnowski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych zwany dalej Konkursem, 

jest organizowany przez Katedrę Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Nad merytorycznym przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu czuwa Komisja, 

w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. 

3. Siedzibą komitetu organizacyjnego jest Katedra Chemii Akademii Nauk Stosowanych 

 w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. 

4. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą nauczyciele akademiccy Katedry Chemii ANS. 

5. Wszystkie informacje organizacyjne, w tym „Regulamin porządkowy w pracowni 

chemicznej” zamieszczane będą na stronie internetowej Akademii Nauk Stosowanych, 

podstronie kierunku Chemia, zakładce „Tarnowski Konkurs Chemiczny". 

 



                                                                                    

 

 

§2 

CEL KONKURSU 

 

Celem konkursu jest  umożliwienie  uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenia swoich 

wiadomości i umiejętności, jak też rozbudzanie zainteresowania uczniów szkół 

podstawowych chemią. 

§3 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. W Konkursie mogą brać udział uczniowie 

szkół podstawowych. Chęć uczestnictwa uczniów danej szkoły w Konkursie zgłasza dyrektor 

szkoły podstawowej na wniosek nauczyciela chemii, w terminie zgodnym z terminarzem 

Konkursu. 

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do etapu 0 – eliminacje szkolne ma prawo 

przystąpić każdy uczeń. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w etapie 

0 – eliminacje szkolne, odpowiada dyrektor szkoły podstawowej, do której uczęszcza 

uczeń. Zgłoszenia uczniów do etapu I – eliminacje, dyrektor przekazuje organizatorowi 

wyłącznie w postaci protokołu z przeprowadzonego w szkole etapu 0 – eliminacje szkolne. 

Uczeń w każdym etapie konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej 

lub innego dokumentu tożsamości. 

3. Organizator konkursu nie obciąża uczestników opłatami związanymi 

z organizacją Konkursu. Uczestnicy przyjeżdżają do ANS w Tarnowie na koszt własny. 

4. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu  

 

 



                                                                                    

 

 

Europejskiego i Rady (UE) (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, z art.6 ust. 1 lit. 

a) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.  

5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz do 

złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z jego treścią. Wzór oświadczenie 

stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

6. Rodzic/opiekun prawny ucznia: 

 potwierdza podpisem przyjęcie do wiadomości klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. Klauzula stanowi Załącznik nr 2 niniejszego 

Regulaminu. 

 zobowiązuje się do złożenia oświadczenia na piśmie o podaniu danych osobowych 

dziecka do przetwarzania w celu przeprowadzenia  Konkursu. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 

7. Nauczyciel przygotowujący ucznia: 

 potwierdza podpisem przyjęcie do wiadomości klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych. Klauzula stanowi Załącznik nr 4 niniejszego 

Regulaminu. 

 zobowiązuje się do złożenia na piśmie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi 

Załącznik nr 5  niniejszego Regulaminu. 

 

§4 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch miejscach: 

 Szkoła podstawowa (Etap 0 - eliminacje szkolne) 

 



                                                                                    

 

 

 siedziba Organizatora (Etap I - eliminacje i II - finał )  

2. Poziom wymagań jest dostosowany do możliwości dobrego ucznia ze szkoły podstawowej. 

Szczegółowy zakres materiału jak i zalecana literatura zamieszczony jest na stronie 

internetowej Akademii Nauk Stosowanych, podstronie kierunku Chemia, zakładce 

„Tarnowski Konkurs Chemiczny". 

3. Konkurs składa się z trzech etapów: zerowego – eliminacji szkolnych, pierwszego – 

eliminacji i drugiego – finału przeprowadzanych w danym roku szkolnym zgodnie 

z terminarzem Konkursu. 

4. Etap 0 – eliminacje szkolne 

Etap ten polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań testowych (jednokrotnego 

wyboru) w czasie 60 minut. Po zakończeniu tego etapu Nauczyciel zgłaszający uczniów  

dokonuje weryfikacji wyników oraz ustala listę uczniów zakwalifikowanych do I etapu 

Konkursu w ilości nieprzekraczającej 10 osób/szkołę podstawową. Zadania wraz z kartą 

odpowiedzi i kluczem oceniania wysyłane są w dniu Konkursu do godz. 7:00, 

bezpośrednio na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Do obowiązków nauczyciela 

zgłaszającego należy wydruk arkusza konkursowego wraz z kartą odpowiedzi, 

przeprowadzenie eliminacji szkolnych, ocena prac oraz przekazanie dyrektorowi szkoły 

listy rankingowej. Dyrektor odsyła listę rankingową Organizatorowi, nie później niż do 

godz. 18:00 tego samego dnia. 

Na podstawie list rankingowych przesłanych przez dyrektorów szkól sporządzana jest lista 

uczestników etapu I - eliminacje. 

5. Etap I – eliminacje 

Etap ten polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań testowych (wielokrotnego 

wyboru) w czasie 90 minut. Po zakończeniu tego etapu Komisja dokonuje weryfikacji 

wyników oraz ustala listę finalistów Konkursu.  

 



                                                                                    

 

 

6. Kody uczestników wraz z uzyskanym wynikiem punktowym będą publikowane na stronie 

internetowej Organizatora.  

7. Etap II – finał 

Do finału zakwalifikowanych jest nie więcej niż 16 osób, które uzyskały najwyższą liczbę 

punktów na etapie I - eliminacje.  

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu II – finał zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na tydzień przed drugim etapem Konkursu. 

Nauczyciele chemii zgłaszający uczniów do TKCh oraz uczniowie zakwalifikowani do 

drugiego etapu Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z umieszczonym na stronie 

internetowej Organizatora „Regulaminem porządkowym w pracowni chemicznej” 

stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora ANS w Tarnowie, oraz do złożenia 

oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią tego regulaminu. Rodzic/opiekun 

prawny ucznia potwierdza podpisem zgodę na udział ucznia w części laboratoryjnej 

Konkursu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

Drugi etap składa się z dwóch części: teoretycznej i laboratoryjnej.  

 Część teoretyczna polega na samodzielnym rozwiązywaniu zestawu zadań 

otwartych w czasie 60 minut. 

 Część laboratoryjna polega na samodzielnym wykonaniu zadań laboratoryjnych  

w czasie 60 minut. 

8. Uczestnicy etapu II – finał Konkursu otrzymują Dyplom Finalisty. Komisja ogłasza listę 

laureatów Konkursu wyłonionych spośród uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów w trakcie etapu finałowego.  

9. Laureaci Konkursu otrzymują Dyplom Laureata oraz nagrody ufundowane przez instytucje, 

które obejmują Konkurs patronatem w danym roku szkolnym.  

10. Ogłoszenie wyników drugiego etapu oraz wręczenie dyplomów i nagród finalistom 

i  laureatom Konkursu odbywa się podczas gali finałowej Konkursu. 



                                                                                    

 

 

§5 

ORGANIZACJA KONKURSU 

 

1. Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów są ogłaszane na stronie 

internetowej Organizatora do końca września danego roku szkolnego. 

2. Uczestnicy powinni zebrać się nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem Konkursu 

w miejscu przeprowadzania danego etapu Konkursu. 

3. Uczestnicy etapu I Konkursu przynoszą: 

 legitymację szkolną; 

 przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem); 

 kalkulator prosty (UWAGA: urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, tablet 

itp. nie mogą być używane,); 

4. Uczestnicy etapu II Konkursu przynoszą: 

 legitymację szkolną; 

 przybory do pisania (długopis z niebieskim lub czarnym tuszem); 

 kalkulator naukowy (UWAGA: urządzenia wielofunkcyjne typu telefon komórkowy, 

tablet itp. nie mogą być używane); 

 fartuch ochronny i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) 

5. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z materiałów dydaktycznych  przygotowanych przez 

Organizatorów. 

6. Organizatorzy konkursu mogą pozbawić uczestnika prawa do udziału 

w zawodach, jeżeli naruszy on zasady regulaminu, w tym poprzez korzystanie  

z niedozwolonych  pomocy oraz kontaktowania się podczas zawodów z innymi 

uczestnikami oraz nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego pracowni chemicznej. 

 
 
 



                                                                                    

 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

 
 

________________________________________________________________________________ 
/imię i nazwisko ucznia/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa szkoły/ 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA, 
UCZESTNIKA TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 
 

Oświadczam, że: 

 zapoznał-am/em się z treścią Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

 Postanowienia Regulaminu przyjmuję do wiadomości i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

 
 
_______________________________________ _______________________________________ 

/miejscowość i data/ /podpis ucznia/ 

 

 

 

 
_______________________________________ _______________________________________ 

/miejscowość i data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

 
________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa szkoły/ 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), Akademia Nauk stosowanych w Tarnowie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana (i dziecka jeśli dotyczy) danych osobowych jest Rektor 

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Może się Pani/Pan skontaktować 

z administratorem listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez 

email: ans@anstar.edu.pl 

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych  przez e-mail: inspektor_rodo@anstar.edu.pl, telefonicznie 14 

6316643 lub listownie na adres podany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana  (i dziecka - jeśli dotyczy) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji 

i przeprowadzenia Tarnowskiego Konkursu Chemicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO. 

4. Kategorie Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) danych osobowych zawarte 

w zgłoszeniu ucznia do Konkursu: imię i nazwisko, klasa, dane teleadresowe szkoły,  

mailto:ans@anstar.edu.pl
mailto:inspektor_rodo@anstar.edu.pl


                                                                                    

 

 

uzyskany wynik w konkursie, oraz adres poczty elektronicznej; w przypadku opiekuna: imię 

i nazwisko, nauczany przedmiot. 

5. Pani/Pana  (i dziecka - jeśli dotyczy) dane osobowe będą przechowywane na podstawie 

przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych| 

w pkt 3, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia konkursu. 

6. Pani/Pana (i dziecka - jeśli dotyczy)  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom 

zewnętrznym poza instytucjami upoważnionymi z mocy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

7. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora  Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana (i dziecka 

– jeśli dotyczy) narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana (i dziecka – jeśli dotyczy) dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Zgoda na podanie danych osobowych  jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby 

brać udział w Tarnowskim Konkursie Chemicznym. 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/ 

 



                                                                                    

 

 
Załącznik nr 3 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

 
________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa szkoły/ 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZNIA, UCZESTNIKA TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________________________ 
 /imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego)/ 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)  

a. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

 
________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 

ucznia: 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa i adres szkoły/ 

 

 

 

 



                                                                                    

 

 

do celów związanych z jego udziałem w Tarnowskim Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół 

podstawowych organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/ 

 

   

b. wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych organizatorów Konkursu 

imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka, a także zdjęć zawierających 

wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas przeprowadzania Konkursu 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/ 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia  

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/ /podpis rodzica (opiekuna prawnego) ucznia/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 

 
Załącznik nr 4 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego 

 
 

________________________________________________________________________________ 
/imię i nazwisko nauczyciela/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/adres e-mail nauczyciela/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa szkoły/ 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO), Akademia Nauk stosowanych w Tarnowie informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Nauk Stosowanych 

w Tarnowie. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: 

ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez email: ans@anstar.edu.pl 

2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych  przez e-mail: inspektor_rodo@anstar.edu.pl, telefonicznie 14 

6316643 lub listownie na adres podany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

Tarnowskiego Konkursu Chemicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

 

 

 



                                                                                    

 

 

4. Kategorie Pani/Pana danych osobowych zawarte w zgłoszeniu ucznia do Konkursu: imię 

i nazwisko nauczyciela, adres poczty elektronicznej nauczyciela, telefon nauczyciela, dane 

teleadresowe szkoły. 

5. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, jednak nie dłużej 

niż 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia konkursu. 

6. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym poza 

instytucjami upoważnionymi z mocy prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora  Pani/Pana danych osobowych 

przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów 

prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu  wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 

przepisy RODO. 

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

profilowaniu. 

11. Zgoda na podanie danych osobowych  jest dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby 

brać udział w Tarnowskim Konkursie Chemicznym. 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

 



                                                                                    

 

 
Załącznik nr 5 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego. 

 
 

________________________________________________________________________________ 
/imię i nazwisko nauczyciela/ 

 
 

OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA UCZNIA, UCZESTNIKA TARNOWSKIEGO 
KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

 
Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________________________ 
 /imię i nazwisko nauczyciela/ 

 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 
________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa i adres szkoły/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/adres e-mail nauczyciela/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/numer telefonu nauczyciela/ 

 

 

 



                                                                                    

 

 

do celów związanych z udziałem ucznia w Tarnowskim Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół 

podstawowych organizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Tarnowie 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

   

b. wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych organizatorów Konkursu 

mojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, a także zdjęć zawierających mój wizerunek, 

zarejestrowanych podczas przeprowadzania Konkursu 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

 

c. wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mailowy informacji dotyczących wydarzeń 
adresowanych do uczniów, których organizatorem jest Katedra Chemii Akademii Nauk 
Stosowanych w Tarnowie 
 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia  

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

 

 



                                                                                    

 

 
Załącznik nr 6 do Regulaminu Tarnowskiego Konkursu Chemicznego 

 
________________________________________________________________________________ 

/imię i nazwisko ucznia/ 

 
________________________________________________________________________________ 

/nazwa szkoły/ 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA, 

FINALISTY TARNOWSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałam/-em się z treścią obowiązującego w ANS w Tarnowie regulaminu 

porządkowego pracowni chemicznej. 

 postanowienia regulaminu porządkowego pracowni chemicznej przyjmuję do wiadomości 

i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 

 _________________________________________________ 
 /podpis ucznia/ 

 
 

Wyrażam zgodę na udział _________________________________________________ 

 /imię i nazwisko ucznia/ 

w części laboratoryjnej Tarnowskiego Konkursu Chemicznego.  

 

 

 

_______________________________________ _______________________________________ 
/miejscowość i data/   /podpis nauczyciela/ 

 


