„Przystoi walczyć w obronie praw, wolności, ojczyzny."
Cyceron

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA"

Regulamin konkursu
Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII.

Cele konkursu:


uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,



upowszechnianie oraz przybliżanie wiedzy o ludziach, miejscach, wydarzeniach związanych z historią działań Polaków na rzecz zachowania polskości i odzyskania niepodległości,



rozbudzanie zainteresowania historią,



kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz szacunku wobec dziejów,



uświadamianie uczestnictwa w procesie dziejowym, przynależności do ojczyzny i jej historii,



rozbudzanie poczucia przynależności do narodowej przeszłości i więzi z działaniami
przodków.

Zasady konkursu:
1. Termin rozpoczęcia konkursu: 17 września 2018 r. Ostateczny termin oddawania prac:
22 października 2018 r.
2. Tematyka konkursu dotyczy historii Polski i Polaków w okresie od powstania kościuszkowskiego (1794 r.) do odzyskania przez Polskę niepodległości (1918 r.). Praca powinna
zawierać prezentację postaci, miejsca lub wydarzenia związanych z działaniami na
rzecz zachowania polskości i walki o niepodległość Polski.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV - VIII; indywidualnie lub w zespołach
dwuosobowych.
4. Uczniowie klas IV - V wykonują pracę plastyczną (plakat, format A2, technika dowolna).
Plakat może być wzbogacony opisem przedstawianych postaci, miejsc lub wydarzeń.
Nie wolno wklejać do pracy zdjęć i rysunków wyciętych z książek lub innych publikacji.

Pracę można jedynie uzupełnić własnoręcznie zrobionym zdjęciem, kopią rysunku lub
zdjęcia.
5. Uczniowie klas VI - VIII wykonują prezentację multimedialną (maksymalnie dwadzieścia
slajdów, w tym wykaz źródeł), przedstawiającą postać/postaci, miejsca lub wydarzenia
związane z działaniami na rzecz zachowania polskości i walki o niepodległość Polski.
6. Każda praca musi być zaopatrzona w dane osobowe wg poniższego wzoru:
 imię i nazwisko autora lub autorów
 klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu
 imię i nazwisko osoby przygotowującej uczniów do konkursu
 zgoda na publikację oraz zgoda na udział w konkursie (załącznik nr 1)
7. Wykonane prace należy dostarczyć w wyznaczonym terminie nauczycielom historii.
8. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych prac. Prace konkursowe przechodzą
na własność organizatora.

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
............................................................................
nazwisko i imię uczestnika

..........................................
klasa

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna
……………..…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

w Szkolnym Konkursie Historycznym „Drogi do niepodległości. Ludzie, miejsca, wydarzenia”, organizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Warszawie.
Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na bezterminowe publikowanie (bez honorarium) na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
w Warszawie danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją córkę / mojego syna
w konkursie.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Warszawa, dnia ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
w Warszawie, e-mail: sp42@edu.um.warszawa.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wizerunek Pani/Pana dziecka przetwarzany będą w związku z udziałem ucznia w wyżej wymienionym konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Pani/Pan dziecka jest Pani/Pana zgoda.
5. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
6. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych wizerunku Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda.
11. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawany profilowaniu.
Podstawa prawna:

art. 13 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;

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
tekst ujednolicony ( Dz. U. z 2017 r., poz. 880,1089 z 2018 r. poz. 650);

