Regulamin Konkursu

III Miejski Konkurs Historyczny
pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL”

Pod Patronatem
Prezydenta Miasta Katowice

III Miejski Konkurs Historyczny
pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL”
I. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników
z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, zwani dalej
Organizatorem.
II.

Patronat Konkursu

Konkurs jest organizowany pod Patronatem Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta
Katowice.
III. Cel Konkursu
1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią ojczyzny
i swojego miasta.
2. Budzenie refleksji oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
3. Zachęcenie do samodzielnego badania źródeł historycznych.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do niepodległościowej tradycji
naszego narodu.
5. Upamiętnienie 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz kolejnej
rocznicy pacyfikacji Kopalni Wujek.

IV. Uczestnik Konkursu
Uczestnikiem konkursu może być szkoła podstawowa z terenu miasta Katowice, która
nadesłała we wskazanym terminie zgłoszenie udziału w III Miejskim Konkursie
Historycznym (Załącznik nr 1), zwana dalej „Uczestnikiem”.

V. Adresat Konkursu
Adresatami konkursu są uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych, zwani dalej
„Uczniami”, które zgłosiły swój udział w konkursie. Rodzice Uczniów są zobowiązani do
wypełnienia Oświadczenia (Załącznik nr 2). Oświadczenie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz akceptacją warunków regulaminu

1.

Tematyka

1. Uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z różnego typu zadań
otwartych i zamkniętych, typu prawda – fałsz, uzupełnianie luk, dokonywanie wyboru,
dopasowywania, podpisu ilustracji itp. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 minut.
2. W trakcie konkursu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy, zachowania
spokoju i niezakłócania w żaden inny sposób przebiegu konkursu oraz niekorzystania
z niedozwolonych materiałów i środków łączności.
3. Uczeń biorący udział w konkursie powinien wykazać się wiedzą i umiejętnościami
zdobytymi na podstawie podręczników do historii obowiązującymi w szkole
podstawowej oraz materiałów dostępnych na stronie internetowej:
historia-polski.klp.pl oraz zakładki:
- Stan wojenny 1981 i schyłek socjalizmu
- Rozwój opozycji w Polsce 1970 – 1981. Powstanie "Solidarności"
- https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27585Stan-wojenny.html zakładka:
Materiały dla ucznia: Wprowadzenie i Słownik pojęć, str. 5 – 11
oraz w broszurce informacyjnej Muzeum – Izby Pamięci KWK Wujek w zakresie
wydarzeń rozgrywających się w naszym kraju w latach 1980 – 1989.

VII. Czas trwania Konkursu
1. Zgłoszenia udziału w II Miejskim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna, moje
miasto w czasach PRL” należy dokonać do dnia 10 grudnia 2018 r.
2. Zgłoszenie wg wzoru (Załącznik nr 1) można przesyłać na adres email:
szkolnykonkurs.sp5@gmail.com lub faxem do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 5 32 252 11 18.
3. III Miejski Konkurs Historyczny odbędzie się 13 grudnia 2018 r. o godz. 9:00
w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach,
ul. Gallusa 5.
4. Uczniowie zgłaszający się na konkurs są zobowiązani posiadać przy sobie legitymację
szkolną oraz Oświadczenie Rodzica (Załącznik nr 2), które pozostaje w dokumentacji
organizatorów.
5. Po napisaniu testu uczestnicy konkursu będą mogli obejrzeć wystawę prac
plastycznych Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „W moich oczach Polska
Niepodległa” oraz uczestniczyć w uroczystości z okazji Dnia Patrona Szkoły.
6. Prace pisemne oceniać będzie w dniu konkursu powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa składającą się z przedstawicieli organizatorów (ŚCWiS, Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach) oraz nauczycieli
szkół biorących udział w konkursie.
7. Wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 13 grudnia
2018 r. podczas uroczystości poświęconej Patronowi Szkoły Podstawowej nr 5 Dziewięciu Górnikom z Wujka poległym podczas pacyfikacji KWK Wujek o godz.
11.00.

VIII.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka z siedzibą przy ul. Gallusa 5
w Katowicach w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO”) jest administratorem
Państwa danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w szkole Podstawowej nr im.
Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach jest pan Tomasz Piesiur, kontakt mailowy:
abi@madialearning.pl Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania
poniższych informacji (zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 20016 r.):
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) np. pobierana przy okazji przetwarzania
wizerunku Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na stronie
internetowej szkoły i profilu Facebook szkoły, stronie internetowej i profilu
Facebook ŚCWiS na stronach internetowych Miasta Katowice w celu
zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, imprezach kulturalnych,
których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
2. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na
podstawie zgody w celach, na które wyrazili Państwo zgodę – organizacji Miejskiego
Konkursu Historycznego, publikacji wyników konkursu oraz dokumentacji zdjęciowej
z przebiegu konkursu na stronach internetowych organizatorów, celach marketingowych
i promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach oraz ŚCWiS
3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
4. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa Nie będziemy
przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii
Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
5. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych tj.:
dostęp do swoich danych, sprostowanie danych, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres
mailowy abi@medialearning.pl lub korespondencję kierować na adres: Szkoła
Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka, ul. Gallusa 5, 40– 594
Katowice.

IX.

Informacje ogólne

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych:
www.sp5.katowice.pl i http://www.ścwis.org.pl/ oraz na profilu ŚCWiS na Facebook
2. Informacje na temat Konkursów:
- Ewa Czapla - 603 806 860 w godz. 15.00. – 19.00
mail: szkolnykonkurs.sp5@gmail.com
3. Sytuacje nieprzewidziane, nieujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozstrzygane
przez Komisję Konkursową.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Miejskim Konkursie Historycznym. Mamy nadzieję,
że dzięki temu uczniowie bliżej poznają historię najnowszą naszego miasta i ojczyzny.
Życzymy powodzenia.

Patronat Honorowy:
Pan Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Dziewięciu Górników z Wujka
w Katowicach

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Załącznik nr 1
Katowice, dn. ………………………………..

Zgłoszenie udziału

w III Miejskim Konkursie Historycznym
pt.: „Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Dziewięciu Górników
z Wujka w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Nazwa i nr szkoły: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
Adres mailowy szkoły: ……………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………..
Koordynator konkursu ……………………………………………………………….
Telefon Koordynatora ………………………………………………………………..
Lista Uczestników:
lp
Nazwisko i imię Uczestnika

Klasa

Jednocześnie informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem i akceptujemy jego
zasady.
Podpis i pieczęć Dyrektora szkoły

Załącznik nr 2

Oświadczenie Rodzica Ucznia
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
…..................................................................................... ucznia klasy …........................
Szkoły……………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………..………………………………

w III Miejskim Konkursie Historycznym pt.: „Moja ojczyzna,
moje miasto w czasach PRL”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka z siedzibą przy ul. Gallusa 5
w Katowicach
w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw.
„RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych. Inspektorem ochrony danych w szkole
Podstawowej nr im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach jest pan Tomasz Piesiur, kontakt mailowy:
abi@medialearning.pl Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie
z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 20016 r.):
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku
Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i profilu
Facebook szkoły, stronie internetowej i profilu
Facebook ŚCWiS na stronach internetowych
Miasta Katowice w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, imprezach
kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
2. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody
w celach, na które wyrazili Państwo zgodę – organizacji Miejskiego Konkursu Historycznego,
publikacji wyników konkursu oraz dokumentacji zdjęciowej
z przebiegu konkursu na stronach
internetowych organizatorów, celach marketingowych i promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 5
w Katowicach oraz ŚCWiS.
3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
bez udziału człowieka.
4. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa Nie będziemy
przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej,
Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
5. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych tj.:
dostęp
do
swoich
danych,
sprostowanie
danych,
ograniczenia
przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne. W każdej sprawie
dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy abi@medialearning.pl lub
korespondencję kierować na adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka,
ul. Gallusa 5, 40– 594 Katowice.

…………………………………………..
Data, podpis rodzica

