REGULAMIN X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
na temat: „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego”

(1813 – 1866)
I Cele konkursu
1.Przybliżenie sylwetki oraz czasów, w których żył Henryk Michał Kamieński - uświadomienie znaczenia
jego działalności i twórczości.
2.Kształtowanie postaw poprzez propagowanie idei przyświecających działalności Henryka Michała
Kamieńskiego.
3.Pogłębienie wiedzy o historii regionalnej i ojczystej.
4.Wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz do odpowiedzialności za planowanie
własnego rozwoju naukowego.
5.Kształcenie umiejętności krytycznego myślenia historycznego oraz wykorzystywania wiedzy historycznej w
praktyce, w tym w sytuacjach nietypowych.
6.Rozwijanie zainteresowań tradycjami narodowymi i lokalnymi.
7.Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów.
8.Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich
wykorzystania.
II Organizatorzy
Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie – Hucie
III Uczestnicy
Uczniowie klas siódmych i ósmych z terenu województwa lubelskiego.
IV Zasady uczestnictwa
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Pierwszy etap konkursu ma charakter szkolnego egzaminu pisemnego. Uczniowie w macierzystych
szkołach rozwiązują test na temat „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego” oraz
czasów w których żył, przygotowany przez organizatorów i dołączony do regulaminu. Do drugiego etapu
nauczyciele wyłaniają trzyosobową drużynę spośród uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w konkursie szkolnym.
3. Drugi etap konkursu odbywa się w Szkole Podstawowej w Rudzie – Hucie.
4. Etap wojewódzki konkursu ma charakter ustny. Drużyny trzyosobowe odpowiadają na pytania ze
znajomości życia i twórczości Henryka Michała Kamieńskiego oraz historii ziem polskich w latach 1813 –
1866.
5. Jury konkursu po podliczeniu punktów z części pisemnej wyłania laureatów konkursu. Wyniki konkursu
zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.
V Terminy
Pierwszy etap konkursu odbywa się do dnia 17 maja 2022 roku. Uczniowie w macierzystych szkołach
rozwiązują test przygotowany przez organizatorów. Następnie nauczyciele przeprowadzający eliminacje
szkolne zgłaszają laureatów do drugiego etapu do dnia 24 maja 2022 r. ( załączona karta zgłoszenia) na
adres: Szkoła Podstawowa w Rudzie – Hucie, ul. Stanisława Wójtowicza 9, 22-110 Ruda – Huta. Drugi etap
konkursu – wojewódzki – odbędzie się 9 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Rudzie –
Hucie.
VI Nagrody
Zwycięzcy finału wojewódzkiego konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia w postaci dyplomów,
o których rodzaju i przeznaczonych na nie środkach finansowych decyduje organizator. Nagrody główne
przeznaczone są wyłącznie za trzy pierwsze miejsca. Podczas finału dyplomami zostaną nagrodzeni pozostali
uczestnicy. Opiekunowie otrzymują pamiątkowe podziękowania.
VII Protesty
Wszelkie protesty zgłoszone przed ogłoszeniem wyników dotyczące oceny uczestników rozstrzyga Komisja
Oceniająca dany etap Konkursu. Po ogłoszeniu wyników protesty rozstrzyga zarząd organizujący dany etap
Konkursu. Protest powinien zostać złożony na piśmie.
Koszty podróży ponosi szkoła delegująca uczniów i nauczyciela – opiekuna.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 825686036
Patroni medialni: Super Tydzień Chełmski
Radio BonTon

VIII Harmonogram przebiegu konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu: styczeń 2022 roku
2. Konkurs składa się z dwóch oddzielnych części:
I etap konkursu ma charakter szkolnego konkursu pisemnego i odbywa się do dnia 17 maja 2022 roku.
Uczniowie w macierzystych szkołach rozwiązują test na temat „Życie, działalność i twórczość Henryka
Michała Kamieńskiego” oraz czasów w których żył, przygotowany przez organizatorów. Szkoły zgłaszają do
etapu wojewódzkiego trzyosobowe drużyny: do dnia 24 maja 2022 roku. Etap wojewódzki konkursu ma
charakter ustny. Drużyny trzyosobowe odpowiadają na wylosowane pytania ze znajomości życia
i twórczości Henryka Michała Kamieńskiego oraz historii ziem polskich w latach 1813 – 1866 w dniu 9
czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie
– Hucie
3. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac jurorów - 9 czerwca 2022 r.
4. Wręczenie nagród: 9 czerwca 2022 r.
IX Ochrona danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Rudzie – Hucie. Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału w konkursie wiedzy
„Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego” , a także w celu promocji działań
podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. Porucznika Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie.
Administrator
może
powierzyć
dane
osobowe
innym
instytucjom/podmiotom.
Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające
bezpieczeństwo danym osobowym umowy powierzenia danych. Dane osobowe przechowywane będą przez
czas trwania konkursu lub do czasu cofnięcia zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
X Literatura:
Stefan Kieniewicz, Historia Polski 1795 – 1918, Wydawnictwo PWN,1983;
Leon Przemski, Henryk Kamieński, PIW,1950;
Henryk Michał Kamieński – IX tom, Internetowy Polski Słownik Bibliograficzny, PAN, 1964 – 1965.

KARTA ZGŁOSZENIA
X WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
NA TEMAT: „ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ
HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO
(1813 – 1866) ”

NAZWA, ADRES, TELEFON SZKOŁY*
…………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA SPRAWUJĄCEGO OPIEKĘ MERYTORYCZNĄ
NAD ZESPOŁEM, TELEFON, E-MAIL *
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………
IMIĘ NAZWISKO, KLASA UCZNIA ZGŁASZANEGO DO KONKURSU*
1. ………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………..
Data……………………………

*Wypełnić drukowanymi literami

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Państwa, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w Rudzie-Hucie.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 825686036, mail:iodo.sp@ruda-huta.pl.

3.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie „Życie, działalność i twórczość Henryka Michała Kamieńskiego”.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – imię i nazwisko uczestnika, imię
i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, adres, numer telefonu, e-mail, dane wizerunkowe.

5.

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy
obowiązujących przepisów prawa.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane
mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem
roszczeń.

7.

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo
do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie
uzasadnionym interesem Administratora.
9.

Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie będzie miało wypływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania.

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-913 Warszawa,
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości udziału w
konkursie.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w Rudzie-Hucie mojego
wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w związku z konkursem pod nazwą „Życie, działalność twórczość Henryka Michała
Kamieńskiego” zarejestrowanych podczas realizacji konkursu w mediach (internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie będzie naruszał mojej
godności. Informuję, że zostałam/em poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu
do treści tych danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.
......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)
ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową im. por. Zbigniewa Twardego ps. ,,Trzask'' w
Rudzie-Hucie,
że
zostałam/łem
poinformowana/y,
iż
podanie
danych
jest
dobrowolne
i przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania powyższej zgody.
......................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)

