Regulamin konkursu wiedzy „Polskie drogi do niepodległości”
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Organizatorami Konkursu są:
 Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim, tel. 54 2654127,
email: bibliotekapiotrkowkuj@gmail.com we współpracy z Publiczną Szkołą
Podstawową w Piotrkowie Kujawskim
§1
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród
mieszkańców miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz powiatu radziejowskiego.
Cele szczegółowe:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej,
b) pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej,
c) zainteresowanie historią niepodległości Polski,
d) zapoznanie z biografiami bohaterów ,,polskich dróg niepodległości”
f) promowanie i kształtowanie twórczej postawy patrioty.
§2
W konkursie mogą uczestniczyć trzyosobowe drużyny: uczniowie klas 7 i 8 szkoły
podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum z terenu miasta i gminy Piotrków
Kujawski oraz powiatu radziejowskiego.
§3
Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w
Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 w dniu 19.10.2018r. o godzinie 09:00.
§4
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie kart z danymi trzyosobowych
drużyn oraz oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych do dnia 16 października
2018 r. na adres: bibliotekapiotrkowkuj@gmail.com
§5
Zakres chronologiczny Konkursu będzie obejmował dzieje Polski w latach 1795
(Polska znika z mapy świata) - 1918/1921 (Polska pojawia się na mapie świata). W
szczególności będzie dotyczył:
-powstań narodowych ( listopadowego, styczniowego),
-Wiosny Ludów,
- udziału Polaków w I wojnie światowej,
-odzyskania przez Polskę niepodległości 11 XI 1918 r.,
- walki o granice II RP (wojna polsko-bolszewicka, walki o Wilno i Lwów, plebiscyty
dotyczące Górnego Śląska oraz Warmii i Mazur, trzy powstania śląskie i powstanie
wielkopolskie).

§6
Konkurs będzie składał się z dwóch części:
Część I: test pisemny składający się z pytań zamkniętych (dla każdego uczestnika).
Część II: prezentacja multimedialna na temat wybranej postaci historycznej z okresu
1795-1921 – do 2 minut (1 prezentacja na trzyosobową drużynę przygotowana na
nośniku np. pendrive).
Komisja Konkursowa będzie zliczała punkty poszczególnych uczniów, które
następnie będą sumowane na rzecz poszczególnych drużyn. Na koniec komisja ogłosi
wyniki poszczególnych drużyn.
§7
Wyniki konkursu ogłoszone będą w dniu konkursu. Zostaną wówczas wręczone
nagrody dla laureatów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przewidziane zostały
również wyróżnienia oraz dyplomy za uczestnictwo dla wszystkich drużyn.







§8
Polecana literatura:
Podręczniki do historii dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz trzecich klas
gimnazjum
Historia Polski XX wieku, Czubiński Antoni,Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2000
Dzieje Polski 1795-1918 oprac. Jan Wąsicki, Lech Trzeciakowski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
Historia Polski, Jerzy Topolski,Oficyna Wydawnicza POLCZEK WarszawaKraków 1992



Konika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 1994

 Najważniejsze wydarzenia w historii Polski. Jerzy Besala, Wyd. PodsiedlikRaniowski i Spółka, Poznań 1990
 Historia Polski 1764-1864, Józef Andrzej Gierowski, Państwowe Wyd.
Naukowe Warszawa 1983


Strony internetowe: www.dzieje.pl, www.historia.org.pl, www.histurion.pl

Karta zgłoszeniowa konkursu wiedzy:
,, Polskie drogi do niepodległości”
19.10.2018 r. godzina 09:00
Nazwa drużyny……………………………………………………….
Skład drużyny:
L.p.

Imię i nazwisko

Szkoła , klasa

1.

2.

3.

Zgłoszenie i oświadczenia należy wypełnić i przesłać elektronicznie na adres
bibliotekapiotrkowkuj@gmail.com lub listownie (pocztą tradycyjną) na adres:
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim, ul. Targowa 2 88-230
Piotrków Kujawski

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY
I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM
I AKCEPTACJA JEGO ZAPISÓW
Ja,

………..……………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

rodzic/opiekun prawny ucznia……………………………………………………………………….,
imię, nazwisko uczestnika konkursu

ur. …………………………………………………………… w ………………………………………
ucznia klasy …………. Szkoły ………………………………………. w ……..………………...……. ,
niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Wiedzy „Polskie
drogi do niepodległości” oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym umieszczenie ich na stronie
internetowej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim wraz z podaniem imienia, nazwiska i
nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w trybie art. 28 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1).
Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby dokumentacji
i celów promocyjnych konkursu.
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
4. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
5. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,
6. podanie danych jest dobrowolne,
7. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
8. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Wiedzy „Polskie drogi do niepodleglości”
oraz akceptuję jego zapisy.

…………………………………..
(data)

………………………………………..
czytelny podpis składającego oświadczenie

* - oświadczenie podpisuje czytelnie uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

*

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
Na podstawie art. 13 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, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim, ul. Rynek
20 88-230 Piotrków Kujawski. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Arkadiusz Szczurowski ul.
Targowa 2 88-230 Piotrków Kujawski, email: dane.osobowe.biok@o2.pl. Celem przetwarzania jest
przeprowadzenie konkursu wiedzy, promowanie i kształtowanie twórczej postawy patrioty. Dane osobowe
przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych art. 6 ust.1 lit.a . Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są
podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich
do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie przewiduje przetwarzania
danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane
dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

