
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego serdecznie zaprasza 

do udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym 

"Droga Polski do Niepodległej" 

organizowanym z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

REGULAMIN 

 

Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach 

 

Cele konkursu: 

-  zachęcenie uczniów do zapoznania się z wydarzeniami związanymi 

   z odzyskaniem Niepodległości przez Polskę w 1918 r., 

- upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski, 

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie 

  świadomości narodowej i obywatelskiej, 

- zainteresowanie historią niepodległości Polski, 

- ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi dotyczących naszej Ojczyzny 

  oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni, 

- promowanie i kształtowanie twórczej postawy patriotycznej. 

 

Zakres tematyczny konkursu: 

w arkuszu konkursowym sprawdzane będą wiadomości i umiejętności dotyczące 

lat 1772 - 1920 określone w obowiązującej podstawie programowej kształcenia 

ogólnego z przedmiotu - historia, zawarte w podręcznikach do historii 

zatwierdzonych przez MEN, atlasach historycznych oraz znajomość pieśni 

patriotycznych i wojskowych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

- konkurs skierowany jest do uczniów IV - VIII szkoły podstawowej 

  i klas III gimnazjum, 

- z jednej szkoły może wziąć udział 6 uczniów, 

- zgłoszenia uczniów wraz z klauzulą zgody rodzica należy dostarczyć 

  do organizatora do 16.10.2018r. ( z dopiskiem "konkurs historyczny") zał.1,2, 

- uczestnicy biorący udział w konkursie akceptują postanowienia zawarte 

  w Regulaminie, 

- konkurs ma charakter indywidualny i polega na rozwiązaniu zadań zawartych 

  w arkuszu konkursowym. 

 

 

 

 



Terminarz konkursu: 

- konkurs odbędzie się 18.10.2018r. o godzinie 8.30 w Szkole Podstawowej 

  im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, 

- wyniki zostaną ogłoszone w ciągu tygodnia od przeprowadzenia konkursu 

  i przekazane drogą mailową do szkoły uczestników, 

- decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje 

  od niej odwołanie. 

 

Nagrody: 

- zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, 

- wszyscy uczestnicy - dyplomy. 

 

Organizator zapewnia uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej 

Nieszawce przyjazd i powrót gimbusem. 

 

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

 

 

Organizator:                                                                          Dyrektor szkoły: 

Ewa Mikołajczyk – Dejewska                                             Ewa Błaszkiewicz                 

Piotr Jasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
KONKURS HISTORYCZNY 

"DROGA POLSKI DO NIEPODLEGŁEJ" 
 

 
1. NAZWA I ADRES 

SZKOŁY ………………………………………………................................................... 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………….................................................................................................. 

 

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. KLASA  …………………............................................................ 
 

4. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) 

 

…………………………….……………………………………………………… 

 

5. KONTAKT…………………………………………………………………… 

 
 

PIECZĘĆ SZKOŁY                                          PODPIS NAUCZYCIELA (OPIEKUNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA ZGODY 

Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie  danych osobowych Państwa dziecka 

 

 …...........................................................................................................................................(imię i nazwisko) 

w związku z organizowanym konkursem „Droga Polski do Niepodległej” 

 

 TAK   NIE 

 Czy zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie wizerunku dziecka ? 

 

 TAK   NIE 

 

Jeżeli zaznaczył Pan/Pani TAK, informujemy, iż: 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporzą-

dzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: 
1) Administratorem  danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń-

skiego w Cierpicach. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedzi-

by: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Cierpicach ul. Szkolna 9, 87-165 Cierpice, e-

mailowo sekretariat@spcierpice.pl telefonicznie 566781894 

2) Do kontaktów w sprawie ochrony  danych osobowych został także powołany inspektor ochrony 

danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres ido4@wielkanieszawka.pl 

3)  Dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit a RODO,  w celu: 

a) udziału w konkursie organizowanym przez administratora. Przetwarzanie odbywa się  na posta-

wie  zgody, 

b) w celu wykorzystania wizerunku w promowaniu działalności administratora, informowania o 

organizowanych przez niego wydarzeniach, związanych z działalnością statutową administratora. 

1) Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na pod-

stawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne 

podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę 

prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie 

administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi infor-

matyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko 

wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pana/Pani praw. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na-

stępnie zostaną usunięte. 

3) Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych, można je sprostować, gdy 

zachodzi taka konieczność. Ma Pan/Pani także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwa-

rzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia da-

nych. 

4) Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie. 

5) W przypadku, gdy nie poda Pan/Pani nam danych osobowych swojego dziecka, nie będzie ono mo-

gło wziąć udziału w konkursie organizowanych przez administratora oraz wizerunek nie zostanie 

wykorzystany do zrealizowania celu administratora. 

6) Przysługuje Panu/Pani także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-

bowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

       

      ……………………………………………………………………….. 

                                      czytelny podpis  rodzica 


