
 
 

REGULAMIN KONKURSU 
ODKRYJ WAWEL 

2022/2023 

  
1. Organizatorem międzyszkolnego konkursu jest Zamek Królewski na Wawelu – 

Państwowe Zbiory Sztuki.  
2. Konkurs ma zasięg regionalny (Kraków i okolice) i skierowany jest do uczniów klasy III 

szkoły podstawowej.  
3. Celem konkursu jest zapoznanie uczestników z historią wzgórza wawelskiego oraz  

z najcenniejszymi zabytkami, znajdującymi się w zbiorach Zamku Królewskiego na 
Wawelu. Uczniowie mają okazję wziąć udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych – 
lekcji muzealnej oraz spacerze po wzgórzu wawelskim.   

4. Temat pierwszej edycji konkursu: „Z królami przez polską historię”. 
5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
a) Etap I stanowi test wiedzy opracowany na podstawie treści lekcji muzealnej, odbywającej 

się w Skarbcu Koronnym, udostępnionych materiałów podsumowujących lekcję, a także 
lektury obowiązkowej literatury, dotyczącej tematyki konkursu.  

b) Etap II stanowi test wiedzy opracowany na podstawie spaceru tematycznego po wzgórzu 
wawelskim, udostępnionych materiałów podsumowujących spacer oraz wiadomości 
pojawiających się w poprzednim etapie. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w I etapie konkursu jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie https://wawel.krakow.pl/konkursy, przez 
opiekuna/nauczyciela danej klasy (każda klasa jest zgłaszana osobno). Następnie 
opiekun/nauczyciel dokonuje rezerwacji konkursowej lekcji muzealnej „Z królami przez 
polską historię” drogą telefoniczną lub mailową w terminie podanym w niniejszym 
Regulaminie.  

a) W konkursowej lekcji muzealnej powinna wziąć udział cała klasa. W przypadku gdy 
liczebność klasy wraz z opiekunami/nauczycielami przekroczy 18 osób, wówczas 
uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Lekcja konkursowa zostanie 
przeprowadzona osobno dla obu grup w niewielkim odstępie czasowym.  

7. Warunkiem wzięcia udziału w II etapie konkursu jest wypełnienie drugiego formularza, 
znajdującego się na stronie https://wawel.krakow.pl/konkursy, przez opiekuna/ 
nauczyciela danej klasy (zgłoszenie w jednym formularzu dwóch uczniów, którzy uzys-
kali najlepszy wynik w klasie). Następnie opiekun/nauczyciel dokonuje rezerwacji 
konkursowego spaceru „Z królami przez polską historię” drogą telefoniczną lub mailową 
w terminie podanym w niniejszym Regulaminie.  

8. Zaleca się rezerwować terminy lekcji muzealnej oraz spaceru, o których mowa w pun-
ktach 6 i 7, z jak największym wyprzedzeniem. Zamek Królewski na Wawelu zastrzega 
sobie prawo do wyznaczenia ich terminu zgodnie z grafikiem dostępnych terminów.  

9. Etap I przeprowadzany jest w szkole, do której uczęszcza zgłoszona klasa, po 
zakończeniu odbywania się konkursowych lekcji muzealnych, w terminie podanym  
w niniejszym Regulaminie. Konkursowa lekcja muzealna trwa 60 minut.  
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a) Opiekun/nauczyciel zgłaszający klasę otrzymuje na podany przez siebie w formularzu 
adres mailowy test wraz z kluczem odpowiedzi. Opiekun/nauczyciel powinien 
wydrukować po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia w klasie, a następnie 
rozdać je o ustalonej godzinie.  

b) Wszystkie klasy z jednej szkoły powinny rozpocząć pisanie testu o tej samej godzinie. 
c) Czas pisania testu wynosi 45 minut.  
d) Podczas pisania testu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.  
e) W terminie podanym w niniejszym Regulaminie opiekun/nauczyciel zgłaszający klasę 

sprawdza testy zgodnie z kluczem odpowiedzi, a następnie wypełnia formularz zgłosze-
niowy do II etapu, o którym jest mowa w punkcie 7, podając imiona i nazwiska uczniów 
oraz uzyskane przez nich wyniki (liczba punktów z testu).  

f) W przypadku uzyskania przez więcej niż dwóch uczniów wyniku kwalifikującego do II 
etapu, opiekun/nauczyciel organizuje we własnym zakresie na podstawie treści 
konkursowej lekcji muzealnej i otrzymanych materiałów dodatkowe eliminacje między 
tymi uczniami.  

10.  Etap II przeprowadzany jest na wzgórzu wawelskim. Bierze w nim udział maksymalnie 
po dwóch uczniów z każdej klasy, którzy przeszli pozytywnie etap I z najlepszymi 
wynikami. Wymienieni uczniowie wraz z opiekunami mają odbyć spacer konkursowy,  
w terminie podanym w niniejszym Regulaminie. Spacer konkursowy trwa 60 minut. Na-
stępnie uczniowie mają przystąpić do testu na wzgórzu wawelskim, w terminie, określo-
nym w niniejszym Regulaminie. 

a) Informacja o miejscu i czasie odbywania się testu zostanie przekazana opiekunom/ 
nauczycielom drogą telefoniczną i mailową w późniejszym terminie z odpowiednim 
wyprzedzeniem.  

b) Czas pisania testu wynosi 45 minut. 
c) Podczas pisania testu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych.  
d) Koordynator konkursu wraz z pracownikami Działu Edukacji Zamku Królewskiego na 

Wawelu w terminie podanym w niniejszym Regulaminie, sprawdzi testy, a następnie 
ogłosi listę laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursie, która zostanie opublikowana 
na stronie https://wawel.krakow.pl/konkursy, a także przesłana na adresy mailowe 
opiekunów/nauczycieli.  

e) Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega zmianie.  
f)  Specjalne nagrody otrzymują laureaci – uczniowie, którzy uzyskali trzy najlepsze 

wyniki. Komisja konkursowa przewiduje również wręczenie wyróżnień i upominków dla 
wszystkich uczestników II etapu. 

11. Koordynatorem konkursu „Odkryj Wawel” jest Gabriela Multan, pracownik Działu 
Edukacji Zamku Królewskiego na Wawel. W przypadku pytań dotyczących konkursu 
można zwracać się drogą mailową: gmultan@wawelzamek.pl  
i telefoniczną: 12 422-51-55, wew. 443.  

12. Terminy:  
Ogłoszenie konkursu: 12 września 2022 roku. 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do I etapu konkursu i rezerwacja 

konkursowej lekcji muzealnej „Z królami przez polską historię”: 19 września – 19 
grudnia 2022 roku. 
Możliwość wzięcia udziału w lekcji konkursowej: 11 października – 20 grudnia 2022, 
10–20 stycznia 2023 roku.  
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I etap (test na terenie szkoły): 24 stycznia 2023 roku. 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do II etapu konkursu: 24–27 stycznia 2023 
roku. 
Rezerwacja konkursowego spaceru „Z królami przez polską historię”: 24 stycznia – 
17 lutego 2023 roku. 
Możliwość wzięcia udziału w spacerze konkursowym*: 14 lutego – 4 kwietnia 2023 
roku. 
*konkretne terminy spacerów konkursowych zostaną ustalone w późniejszym czasie.  
II etap (test na wzgórzu wawelskim): 12 kwietnia 2023 roku. 
Ogłoszenie wyników: do 21 kwietnia 2023 roku.  
Finał na Wawelu (wręczenie dyplomów i nagród): 12 maja 2023 roku.  

13. Uczestnicy II etapu, którzy nie wezmą udziału w finale na Wawelu, będą mogli odebrać 
dyplomy i nagrody do 30 czerwca 2023 roku. 

14. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i organizacji konkursowej lekcji oraz spaceru 
„Z królami przez polską historię” można otrzymać w Biurze Rezerwacji (tel. 12 422-16-
97, rezerwacja@wawelzamek.pl). 

 
DANE OSOBOWE  
1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu oraz ich przedstawicieli ustawowych, w tym podane w Formularzu 

Zgłoszeniowym, będą przetwarzane przez Organizatorów Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu i przygotowania 
dyplomów oraz nagród dla laureatów. 

2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz  
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie 
polityk dotyczących ochrony danych osobowych. 

3. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez osoby wskazane w ust. 1. Dane te są 
chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Konkursu jest z ramienia Organizatorów: Zamek Królewski na 

Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących danych osobowych 

istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@wawelzamek.pl 
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

a) udziału w konkursie i wyłonienia laureatów – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
b) kontaktu z opiekunem zespołu klasowego/zespołu szkolnego w celach konkursowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
c) publikacji informacji o laureatach konkursu na stronach www Organizatorów oraz ich serwisach społecznościowych - 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
d) rozliczenia przyznanych nagród – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Dane osobowe Uczestników i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez nich 
udzielonej zgody, nie dłużej niż przez okres 3 lat od zakończenia Konkursu. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. W przypadku cofnięcia zgody uczestnik nie 
będzie mógł wziąć udziału w Konkursie. 

6. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Organizatorów z następujących praw: 
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), 
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich 

usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 
c) prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO), 
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
7. Organizatorzy informują również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 
8. Organizatorzy informują, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać 

wycofane po uprzednim kontakcie z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wawelzamek.pl lub 
przesyłając żądanie na adres jego siedziby. 
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