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Regulamin powiatowego konkursu 

„Moja rodzina – moja historia”  

 

 
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 

Organizator:  

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych 

 

Honorowy patronat nad konkursem obejmują: 

 

 Burmistrz  Miasta Łańcuta, 

 Muzeum Zamek w Łańcucie,  

 

 

Cele konkursu:  

Rozwój następujących kompetencji: 

 

1. Porozumiewanie się w językiem polskim – zredagowanie w formie pisemnej życiorysu  

i przedstawienie go w  formie opowiadania na forum publicznym. 

2. Informatycznej – przygotowanie prezentacji multimedialnej.  

3. Umiejętności uczenia się – poszukiwanie, gromadzenie i selekcja informacji. 

4. Społecznych i obywatelskich – ukazanie wzorów i  postaw lokalnego patriotyzmu w obliczu II wojny 

światowej.    

 

Adresaci konkursu: 

Uczniowie klas IV – VIII 

 

Przedmiot oceny konkursowej: 

1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej historię przodka, który swoją postawą 

patriotyczną i obywatelską w obliczu II wojny światowej zasługuje na szczególna pamięć. 

2.  Zaprezentowanie powyższej historii przed jury (czas wystąpienia nie dłuższy niż 10 minut).  

3. Przy ocenie będzie brane pod uwagę postawa patriotyczna zaprezentowanej postaci, forma 

przedstawionej historii, przygotowana prezentacja.  
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 Przebieg konkursu: 

   

1. Uczniowie przygotowują multimedialną prezentację „Moja rodzina – moja historia”  

i krótki 10 minutowe wystąpienie. 

2. Każda szkoła może zgłosić jednego uczestnika – decyzję w tej sprawie podejmują opiekunowie 

uczniów.   

3. Do dnia 1 marca 2019 r. należy zgłosić w formie papierowej listownie lub osobiście  deklarację 

uczestnictwa w konkursie  (załącznik nr 1)  , klauzulę informacyjną RODO (załącznik nr 2), 

oraz na płycie CD  fragment prezentacji w celu weryfikacji możliwości technicznych związanych  

z  odtworzeniem danej pracy.  

4. W dniu 21.03.2019 r. przed niezależnym jury uczestniczy zaprezentują swoją historię. Dokładna 

godzina wystąpienia poszczególnych uczestników będzie podana do wiadomości przez 

organizatorów konkursu w formie elektronicznej na adres placówki  (około 7 dni przed podanym 

terminem).   

     5. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 28.03. 2019 r.  

          w Szkole Podstawowej nr 3 w Łańcucie. 

     6. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas Święta Patrona Szkoły -  26.04.2019 r.  
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załącznik nr 1 
                                                                                                                Szkoła Podstawowa nr 3  

                                                                                                                  im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

                                                                                                                   ul. 29 Listopada 21, 37 - 100 Łańcut 

tel./fax 017 225 24 34  tel. 515 122 281  

 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
                                    „Moja rodzina – moja historia” 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa szkoły 

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

      3.  Adres szkoły, telefon, e-mail  

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

3. Imię i nazwisko nauczyciela –opiekuna 

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

   

 ………………………….                                              ……………………………… 
                 Miejscowość i data                                                                        Podpis zgłaszającego opiekuna  

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu „Moja historia – moja rodzina” i akceptuję 

jego treść. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej mojego dziecka w celach 

promocyjnych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka,  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 

z 1997 roku), przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łańcucie.  

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na użycie wizerunku mojego dziecka dla potrzeb konkursu.  

 

 

 

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

       Miejscowość i data                                           Podpis rodziców/ prawnych opiekunów  
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załącznik nr 2 
 

  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych  

       ul. 29 Listopada 21; 37-100 Łańcut 

     (017) 2252434 

       sp3lancut@poczta.onet.pl 

      www.sp3.elancut. pl 

                                                                                                                                                                        

 
                                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) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych z siedzibą przy ul. 29 

Listopada 21, 37-100 Łańcut.  
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych –Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail slawek.rejman@gmail.com, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Szkoły Podstawowej nr 3 im. 10 Pułku Strzelców 

Konnych w Łańcucie - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym 

zakresie jest dobrowolne, 

 

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.  
 

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

                                                                                                           Podpisy rodziców/opiekuna prawnego 

 

mailto:slawek.rejman@gmail.com

