Ziemie polskie w latach 1905 – 1939.
Odrodzenie państwa polskiego
i II Rzeczpospolita.

REGULAMIN
1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawowa im. Józefa Nowina
Konopki w Mogilanach, pod patronatem Gminy Mogilany.
a) za przeprowadzenie konkursu odpowiadają Zuzanna Nowak, Alicja
Grzegorzek oraz Beata Bogacz.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych z
terenu Gminy Mogilany i będzie przebiegał dwuetapowo. Zgłoszenia szkoły do
konkursu – do 10.09.2018r. telefonicznie lub mailowo.
3. Eliminacje w formie pisemnej zostaną przeprowadzone w szkołach
w dniu 08.10.2018 r. o godz. 10.20. Pytania oraz klucz zostaną przesłane
pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły.
a) Prace konkursowe zostaną ocenione przez nauczycieli w szkołach,
według przesłanego klucza. Do drugiego etapu przechodzą uczniowie,
którzy zdobyli co najmniej 60% punktów, jednak nie więcej, niż 21
spośród wszystkich uczestników.
b) Prosimy o przekazanie prac uczniów , którzy uzyskali co najmniej
50% punktów oraz podpisanej przez rodziców zgody na udział w
konkursie (zał. 1) do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Mogilanach do
11.10.2018 r.
c) Informacja o zakwalifikowaniu się uczniów do II etapu zostanie
przesłana do 15.10.2018 r. na adres e-mail szkoły.

4. II etap zostanie przeprowadzony w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany w
czwartek 8 listopada 2018 r. o godz. 9.30.
a) II etap zostanie podzielony na dwie części: część pierwsza - testowa
dla wszystkich zakwalifikowanych. Część druga – ustna dla uczniów,
którzy po części testowej zdobyli pierwsze 10 miejsc.
5. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w terminarzu konkursu.
7. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mają możliwość wglądu do
prac w bibliotece SP w Mogilanach.
8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Gminy Mogilany
podczas uroczystości 100 rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada
2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące wręczenia nagród zostaną
przekazane do szkół do 8 listopada 2018 r.

9. Literatura konkursu:
I etap:
→ Jaworski R., Historia Polski XX wieku, Bielsko – Biała 2011, wyd. Dragon,
(Polacy a sprawa Polska podczas I wojny światowej, Polska odrodzona,
Gospodarka i społeczeństwo),
→ Banaszak D., Biber T., Leszczyński M., Encyklopedia Polska 2000 – tom I
Historia, wyd. Podsiedlik – Raniowski i Spółka, s. 82-95, (I wojna światowa a
sprawa polska, Kształtowanie się granic, Dwudziestolecie międzywojenne),
→ Besala J., Najważniejsze wydarzenia w historii Polski, wyd. Podsiedlik –
Raniowski i Spółka, (Odzyskanie niepodległości, Bitwa warszawska),
II etap:
→ Literatura obowiązująca do I etapu,
→ Jaworski R., Historia Polski XX wieku, Bielsko – Biała 2011, wyd. Dragon,
(Życie polityczne II Rzeczpospolitej, Polska i Polacy na arenie
międzynarodowej),
→ Besala J., Najważniejsze wydarzenia w historii Polski, wyd. Podsiedlik –
Raniowski i Spółka, (Reforma finansowa państwa, Przewrót majowy),
→ Encyklopedia sławnych Polaków, wyd. Publikat, biogramy: Romana
Dmowskiego, Władysława Grabskiego, Józefa Hallera, Eugeniusza

Kwiatkowskiego, Ignacego Mościckiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa
Piłsudskiego,
→ Małkowski T., Historia 7. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 140 – 146, 170 - 230,
W przypadku trudności z dostępem do literatury, możliwe jest uzyskanie
kserokopii materiałów lub egzemplarza książki z biblioteki SP w Mogilanach
(prosimy o informację telefoniczną do sekretariatu – możemy przekazać przez
nauczycieli uczących w kilku szkołach).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie wypełnionej
i podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na udział
w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (zał. 1).

Mogilany, dnia…………………………………
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników VIII Gminnego Konkursu Historycznego
jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach, ul. Świętego
Bartłomieja Apostoła 16/1 , 32-031 Mogilany, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odo.dmarek@onet.pl
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, na
podstawie udzielonej zgody tzn. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą do końca roku szkolnego 2018/2019.
4) odbiorcy danych osobowych; ze względu na możliwość upublicznienia imienia, nazwiska,
klasy, a także wizerunku oraz wyniku konkursu dostęp do tych danych może mieć każdy kto
korzysta ze stron internetowych, portali społecznościowych, czasopism,
5) każdy uczestnik konkursu posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej
zgody
6) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych
uniemożliwia udział w konkursie,
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich oraz nie są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości
…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

ZGODY
Uwaga! Brak zgody jest wyrażany brakiem podpisu
Dane ucznia, uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko ………………………………. …………………………………..
Klasa …………………..
Szkoła Podstawowa w …………………………

 Wyrażam/y zgodę na udział naszego dziecka w VIII Gminnym Konkursie Historycznym
…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

 Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych przez nas danych
osobowych, w celach związanych z organizacją Gminnego Konkursu Historycznego, w tym
publikowanie danych osobowych wraz z wynikami konkursu w mediach, folderach
i wydawnictwach okolicznościowych, na stronie i portalach społecznościowych Szkoły
Podstawowej w Mogilanach oraz Urzędu Gminy Mogilany.

…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )



Wyrażam/y zgodę, na fotografowanie w trakcie konkursu oraz rozdania nagród
i publikowanie zdjęć naszego dziecka w mediach, folderach i wydawnictwach
okolicznościowych, na stronie oraz portalach społecznościowych Szkoły Podstawowej
w Mogilanach i Urzędu Gminy Mogilany.
…………………………………………………………………………...
( podpis rodziców /opiekunów prawnych )

