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  REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
HISTORYCZNO-LITERACKIEGO

„II wojna światowa i czasy powojenne we
wspomnieniach”

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Konkurs dotyczy wychowania patriotycznego oraz obywatelskiego dzieci i młodzieży. 

§ 2

Celem Konkursu jest:
- spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz czasów powojennych,
- ukazanie losów byłych żołnierzy ZWZ, WIN, BCH, AK w powojennej Polsce,
- ukazanie wkładu przodków  w odzyskanie niepodległości przez Polskę,
- wywołanie dumy z dokonań przodków,
- kontynuowanie tradycji przez młode pokolenie,
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.

§ 3

1.  Organizatorem  XII  Ogólnopolskiego  Konkursu  Historyczno-Literackiego  (zwanego  w  dalszej
części  „Konkursem”)  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  15  z  Oddziałami  Sportowymi  im.  Jana  III
Sobieskiego w Raciborzu przy współudziale Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg
Katowice oddział Racibórz.

2. Honorowy patronat nad Konkursem objęły:

- Muzeum Powstania Warszawskiego,

- Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach,

- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach oddział w Rybniku,

- Starostwo Powiatu Raciborskiego,

- Prezydent Miasta Racibórz,

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Katowice oddział Racibórz,

- Związek Sybiraków w Raciborzu,

- Muzeum w Raciborzu.

3. Medialny patronat nad Konkursem objęły:
- Radio Vanessa,
- Raciborska Telewizja Kablowa,
- „Nowiny Raciborskie”.
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Rozdział II
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 4

1.  Konkurs  trwa  od  18.01.2021r.  do  30.04.2021r.  (decyduje  data  stempla  pocztowego).  Jest
nieodpłatny.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

- dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

- dla uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

3.  Nadsyłając  prace  na  Konkurs,  autor  zgadza  się  na  jej  późniejsze  opublikowanie  
i upublicznienie przez organizatora (zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu Konkursu).

4. Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych
bez uiszczania honorarium.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

§ 5

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej (klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych) na terenie całej Polski.

2. Prace należy nadsyłać na adres Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III
Sobieskiego w Raciborzu (ul. Słowackiego 48, 47-400 Racibórz) w nieprzekraczalnym terminie do
30.04.2021r.  Istnieje  możliwość  przesłania  pracy  konkursowej  drogą  elektroniczną  na  adres
organizatora: pordziksp15@gmail.com. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie
publikowanymi.

4. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. felieton, esej, opowiadanie itp.). Prace
mogą zawierać zdjęcia, kserokopie dokumentów itp.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy (w ilości jednego egzemplarza)
w  formie  znormalizowanego  maszynopisu  (czcionka  Times  New  Roman,  rozmiar  12)  oraz  tej
samej pracy w wersji elektronicznej, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres szkoły, e-mail
szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia).

6. Koszty przygotowania i dostarczenia  pracy na Konkurs ponosi jego uczestnik.

7.  Prace  nie  będą  odsyłane  do  uczestnika  Konkursu  i  w  całości  przechodzą  na  własność
organizatora Konkursu.

Rozdział III
 WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

§ 6

mailto:pordziksp15@gmail.com
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1. Do przydzielania nagród uprawnione jest jury, w skład którego wchodzą m. in. przedstawiciele
Światowego  Związku  Żołnierzy  Armii  Krajowej  okręg  Katowice  oddział  Racibórz  oraz  dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu.

2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów do dnia 21.05.2021r. oraz
poinformowany o tym drogą pisemną.

3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- młodzież klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,
- młodzież szkół ponadpodstawowych.

4. W każdej kategorii mogą być przyznane trzy nagrody główne (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
Uczniowie  nagrodzeni  i  wyróżnieni  otrzymują  dyplomy oraz  nagrody.  Opiekunowie  laureatów
otrzymają pisemne podziękowania.

5. Konkurs zostanie podsumowany na uroczystej gali, na którą zostaną zaproszeni laureaci oraz
ich opiekunowie.  Organizator  zastrzega,  że istnieje możliwość odwołania gali,  w zależności  od
sytuacji związanej z pandemią COVID-19. 

6. O terminie uroczystej gali podsumowującej Konkurs organizator poinformuje laureatów oraz
osoby wyróżnione drogą pisemną lub telefoniczną. W przypadku odwołania gali wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im.
Jana III Sobieskiego w Raciborzu. Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową.

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:

MEDIALNY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
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ZAŁACZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 
i publikację prac konkursowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka ……………………………………… (imię i nazwisko uczestnika)

przez  Szkołę  Podstawową  nr  15  z  Oddziałami  Sportowymi  im.  Jana  III  Sobieskiego  w  Raciborzu  w  celu
organizacji,  przeprowadzenia  oraz  rozstrzygnięcia  XII  Ogólnopolskiego  Konkursu  Historyczno-Literackiego
“II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach” oraz w celu promocji szkoły/uczestnika w związku
z przeprowadzanym konkursem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

……………………………………….. data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie  wizerunku mojego dziecka,  w przypadku wyłonienia  go jako
laureata,  bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

……………………………………….. data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

W/wym  zgody  dotyczą  w  szczególności  wykorzystania  wizerunku  przez  zamieszczenie  danych  osobowych
i  miejsca  nauki  uczestnika  Konkursu,  wykonanego  filmu  lub  fotografii  na  stronie  internetowej  Szkoły
Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu i artykułach prasowych bądź
internetowych opisujących działania Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu. 

Wyrażam  zgodę  na  wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  nadesłanej  pracy  literackiej  w  materiałach
promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

……………………………………….. data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego, ul.
Słowackiego  48,  47-400  Racibórz.  Kontakt  z  Inspektorem  Danych  Osobowych  możliwy  jest  pod  adresem
iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl  Dane  osobowe  Uczestnika  konkursu  przetwarzane  będą  w  celu
przeprowadzenia, organizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu oraz w celu promocji szkoły/uczestnika w związku
z przeprowadzanym  konkursem na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej  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  (RODO).  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  podmiotom  uprawnionym  do  ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ze względu na fakt, że konkurs ma charakter międzyszkolny, dane
osobowe  mogą  być  przetwarzane  również  przez  inne  podmioty  np.  inne  szkoły  biorące  udział  w  danym
konkursie,  podmioty,  które  objęły  honorowy  i  medialny  patronat  nad  konkursem.  Podanie  danych  jest
dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  w  przypadku  zgłoszenia  udziału  dziecka  w  konkursie.  Dane  osobowe
Uczestnika konkursu będą przechowywane na czas realizacji, organizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu. Po tym
okresie czasu Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników przez czas niezbędny do promocji
szkoły/ucznia. Dodatkowym kryterium decydującym o czasookresie przetwarzania danych może być odwołana
zgoda na przetwarzanie danych.  Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika konkursu posiadają prawo dostępu
do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia  danych,  prawo wniesienia  sprzeciwu,  prawo do  cofnięcia  zgody  w dowolnym  momencie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.
Rodzice/opiekunowie  prawni  Uczestnika  konkursu  mają  prawo  wniesienia  skargi  do  UODO,  gdy  uznają,  iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.


