
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 PT. „ŚWIADKOWIE HISTORII 

– SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II”

POD HONOROWYM PATRONATEM 

STAROSTY LUBLINIECKIEGO 

ORAZ BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Powiatowego Konkursu Historycznego pt. „ŚWIADKOWIE HISTORII – SPOTKANIA Z 
JANEM PAWŁEM II” jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublińcu.

§2. CELE KONKURSU

- pobudzenie zainteresowań uczniów postacią Jana Pawła II i wpływem jego nauki na polskie społeczeństwo

- wzbudzenie zainteresowania historią rodziny, regionu, osób, które miały okazję uczestniczyć w spotkaniach z 
Janem Pawłem II

- upamiętnienie 100-nej rocznicy urodzin Jana Pawła II

- pielęgnowanie tradycji oraz nawiązanie więzi międzypokoleniowych

- kształtowanie wśród młodzieży umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej

§3. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII

§4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji audiowizualnej o charakterze 
wspomnieniowym, której bohaterem będzie osoba – świadek uczestniczący w spotkaniach
z Janem Pawłem II lub pamiętający własne przeżycia związane z osobą papieża Polaka. 
Praca może być oparta na „niemych świadkach historii” czyli przedmiotach, pamiątkach 
(fotografie, dokumenty itp.) związanych z Janem Pawłem II. Forma pracy konkursowej 
może mieć charakter zarejestrowanego wywiadu z osobą-świadkiem, bądź prezentacji 
multimedialnej. Całkowity czas trwania prezentacji powinien mieścić się w czasie od 3 
minut do maksymalnie 10 minut.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie samodzielnie wykonanej pracy na płycie CD / 
DVD lub opisanym pen drivie do siedziby Organizatora w terminie do 30 października 2020 roku wraz 
z wypełnioną zgodą oraz metryczka (Załączniki 1-2 )



3. Każda ze szkół może przesłać najwyżej 5 prac. Każdy z uczniów składa tylko 1 pracę.

4. Prace uczestników konkursu mogą być wykorzystane przez Szkołę Podstawową nr 3 do działalności 
merytorycznej lub publikacji.

5. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich 
danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora) / zgoda 
opiekuna prawnego.

6. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły: www.sp3.lubliniec.pl , 

7. Uczestnik konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż osoby, których 
wizerunek, dane osobowe są zawarte w pracy konkursowej wyrażają zgodę na ich udostępnienie

§5. NAGRODY 

1. Na zwycięzców konkursu czekają dyplomy i nagrody rzeczowe

2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

§6. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte

Ul. Zwycięstwa 32

42-700 Lubliniec

      lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły (do godz. 14:00)

2. Rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową przewidziane jest w terminie do 6 listopada 2020.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym przez Organizatora terminie. Nagrody dla zwycięzców 
zostaną przekazane bezpośrednio do szkół, których uczniowie zostali nagrodzeni

§7. KONTAKT

1. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do p. Katarzyny Kozy tel. 604 307 802

http://www.sp3.lubliniec.pl/


Załącznik nr 1

METRYCZKA POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
 PT. „ŚWIADKOWIE HISTORII 

– SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II”

Imię i nazwisko
ucznia

Wiek

Klasa 

Szkoła 

Nauczyciel/
Opiekun 

(nr telefonu)

Kontakt do
szkoły

( nr telefonu,
e-mail)



Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem 

w Powiatowym Konkursie Historycznym 

pt. „ŚWIADKOWIE HISTORII – SPOTKANIA Z JANEM PAWŁEM II”

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawowa nr 3 im. Bohaterów 
Westerplatte w Lublińcu następujących danych osobowych mojego dziecka: 
……………………………………………………………..……………………………….. 

- imienia i nazwiska dziecka wraz z danymi rodzica tak/nie*,

- podania szkoły, klasy do której uczęszcza dziecko, wieku dziecka tak/nie*,

- wizerunku tak/nie*,

- głosu tak/nie*,

w celu:

1. udziału dziecka w Powiatowym Konkursie Historycznym pt. „Świadkowie Historii – spotkania 
z Janem Pawłem II” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Lublińcu  tak/nie*,

2. kontaktu w rodzicem w związku z udziałem dziecka w Konkursie tak/nie*,

3. informowania przez szkołę o organizacji Konkursu, udziale dziecka w konkursie i jego 
wynikach:

- na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu tak/nie*,

- na profilu szkoły Facebook tak/nie*,

- na kanale szkoły YouTube tak/nie*,

4.    zaprezentowania prac zorganizowanej na terenie szkoły tak/nie*,

5.    zaprezentowania wyników konkursu lub prac w prasie lokalnej i lokalnych stronach internetowych
( Nowiny Lublinieckie, Ziemia Lubliniecka, www.lubliniec.info itp.)  tak/nie*,

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie 
wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem".

…………………………………… ……………………………………………

                   (data)               (podpis rodzica/prawnego opiekuna)

*niewłaściwe skreślić



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest: Szkoła Pod-
stawowa nr 3 z siedzibą w Lublińcu, ul. Zwycięstwa 32, tel. 34 351 14 13, adres email sp3_lubli -
niec@wp.pl.

2. Kontakt, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z Inspektorem ochrony
danych: iod@cuw.lubliniec.pl, tel. 34 351 37 94 lub pisząc na adres szkoły.

3. W związku z organizacją Powiatowego Konkursu Historycznego pt. Świadkowie Historii – spo-
tkania z Janem Pawłem II” administrator przetwarza dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, wize-
runek, praca, nazwę i adres szkoły do której uczeń uczęszcza) i rodziców/opiekunów prawnych
(imię i nazwisko) oraz dane osobowe osoby reprezentującej szkołę (imię i nazwisko, nr telefonu,
email szkoły) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w
jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji, wyłonienia laureatów Konkursu, ale również
w celach archiwalnych, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o na-
rodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą przetwarzane do pięciu lat.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Konkursu również w celu promocji organizatora
i dokumentowania działań edukacyjnych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Lu-
blińcu, na stronie Facebook, Youtube Administratora oraz w materiałach prasowych, a także pod-
czas organizowanych przez organizatora konkursu prezentacji laureatów. Dane osobowe uczestni-
ków zamieszczone w formularzu zgłoszenia, mogą być ujawnione podmiotom odpowiedzialnym
za obsługę techniczną, informatyczną konkursu.

6. Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych oraz ich sprosto-

wania,  żądania  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu,  do  cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w razie uznania (przez Panią/Pana), że prze-
twarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz brak możliwości informowania przez Szkołę Pod-
stawową nr 3 o organizacji konkursu z udziałem dziecka i uzyskanym przez nie wyniku.

…………………………………… ……………………………………………
                   (data)               (podpis rodzica/prawnego opiekuna)


