
 REGULAMIN  

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ 

„KARTKI Z HISTORII POLSKI” 

1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica           

w Białymstoku oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku. 

Osoba do kontaktu: Dariusz Bielawski, tel. 796 148 827, e-mail: 

d.bielawski@sp26.bialystok.pl 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych 

województwa podlaskiego. 

3. Konkurs trwa od 14.12.2020 r. do 29.01.2021 r. 

4. Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów klas VII - VIII do poznawania historii 

Polski oraz kształtowanie postawy patriotyzmu. 

5. Prace konkursowe mają formę prezentacji multimedialnej i dotyczą wojny polsko-

bolszewickiej 1919-1921. 

6. Podstawowa literatura, z której można skorzystać podczas pracy nad prezentacją:  

http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-polski-

1918%E2%80%931921,21.html#section4 

7. Szkoły mogą zgłosić dowolną liczbę reprezentantów. Prace są wykonywane 

indywidualnie. Warunki uczestnictwa: 

- zapoznanie się z regulaminem "Międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej Kartki         

z historii Polski"; 

- nadesłanie lub dostarczenia prac i uzupełnionej karty uczestnika (zał. 1) na adres 

organizatora w terminie do 29.01.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

8. Prezentacja multimedialna musi spełniać następujące wymagania: 

- być wykonana w programie Power Point bądź w programie Impress i zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionych programach                      

(z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna                     

z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx) i zostać nagrana na płytę CD lub DVD; 

- zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.); 

- zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko 

opiekuna (nauczyciela); 

http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-polski-1918%E2%80%931921,21.html%23section4
http://www.polska1918-89.pl/budowa-niepodleglej-polski-1918%E2%80%931921,21.html%23section4


- powinna być wykonana indywidualnie; 

- zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych. 

9. Kryteria oceny: 

- zgodność treści z tematyką konkursu, 

- pomysłowość, 

- oryginalność, 

- nowatorskie spojrzenie na historię, 

- walory artystyczne, 

- poprawność techniczna i merytoryczna, 

- dobór treści. 

10. Dostarczanie prac: 

- listowne, na adres: Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. 

Radzymińska 11, 15-863 Białystok, z dopiskiem "Kartki z historii Polski" do dnia 29 stycznia 

2021 r. (liczy się data stempla pocztowego); 

- osobiste, do sekretariatu szkoły, do dnia 29 stycznia 2021 r. ( z zachowaniem zasad 

sanitarnych); 

- każda szkoła może dostarczyć dowolną ilość prac, ale prezentacje powinny być wykonane 

indywidualnie (wówczas do przesyłki należy dodać imienny wykaz autorów prac); 

- prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku 

niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej; 

- dostarczane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich 

publikacji; 

- prace zawierające błędy merytoryczne nie będą podlegały ocenie; 

- prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane; 

11. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. 

12.Ocena prac: 

- oceny pracy dokona jury powołane przez organizatora; 

- decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna; 

- przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu. 

13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.02.2021 r. i  zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły https://sp26.um.bialystok.pl.  



14. Data i forma przekazania nagród będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w 

kraju. 

15. Finanse na organizację konkursu i nagrody pochodzą od organizatorów  

i sponsorów. 

16.  Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz ze zgodą  

na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych uczestników konkursu przez 

organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu (zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. 

Rozporządzenia RODO). 

17. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o czym mają obowiązek 

powiadomić uczestników konkursu. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Zał. 1 

      

 

Karta uczestnika "Międzyszkolnego konkursu wiedzy historycznej  

Kartki z historii Polski" 

 

1. Dane uczestnika 

1.  Imię i nazwisko uczestnika  

 

2.  Pełna nazwa szkoły  

 

3.  Adres i telefon szkoły  

 

4.  Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego 

 

5.  Dane kontaktowe w sprawach dotyczących 

konkursu (telefon, e – mail ) 

 

 

2. Zgoda rodziców / opiekunów prawnych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  

oraz ogłoszenie wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych organizatorów 

i fanpage Facebooka do tych stron przypisanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. Rozporządzenia RODO. 

 

Ponieważ udział w konkursie jest dobrowolny, brak zgody uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

 

data       podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

................................                         ............................................. 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), tzw. Rozporządzenia RODO informujemy, iż: 

─ administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest: Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Radzymińskiej 11, tel: 85/6521605, mail: sp26@um.bialystok.pl ; 

─ w celu skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy wysłać 

wiadomość na adres e-mail: iodo@sp26.bialystok.pl; 

─ dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia RODO. 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osób biorących udział w wyżej 

wymienionym konkursie; 

─ odbiorcami danych będą upoważnieni do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa; 

─ dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

Wycofanie zgody będzie się wiązało z wycofaniem udziału w w/w. konkursie.  

Aby wycofać zgodę należy powiadomić o tym organizatorów konkursu wysyłając wiadomość 

na adres e-mail: iodo@sp26.bialystok.pl; 

─ każda osoba korzystająca z usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich 

przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto każdej 

osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

─ podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie wymaganych danych osobowych 

wiąże się z brakiem możliwości udziału w w/w konkursie. 

 

          Organizator 
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