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Regulamin powiatowego konkursu historycznego 
„Bohaterowie z Łańcuta - 10 Pułk Strzelców Konnych” 

 

 
ORGANIZATOR 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie 

 

Honorowy patronat konkursu: Burmistrz Miasta Łańcuta 

 

ADRESAT KONKURSU 

 

Uczniowie klas V-VIII 

 

CELE KONKURSU 

 

1. Propagowanie i poszerzanie wśród uczniów wiedzy o 10 Pułku Strzelców Konnych. 

2. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania do historii. 

3. Podtrzymywanie pamięci o żołnierzach 10 PSK walczących w obronie ojczyzny i Łańcuta. 

4. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej. 

 

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

Komisja będzie oceniała wiedzę z zakresu historii i szlaku bojowego 10 Pułku Strzelców Konnych. 

 

LITERATURA : 

Historia10 Pułk Strzelców z Łańcuta przygotowana przez organizatora konkursu. 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły. 

2. Każda szkoła może wystawić maksymalnie jeden zespoły, które zostaną wyłonione przez 

nauczyciela historii w poszczególnych placówkach. 

3. Do 20 marca 2022 r. należy zgłosić uczestnictwo szkoły w konkursie poprzez odesłanie 

formularza zgłoszeniowego na adres mailowy organizatora sp3lancut@poczta.onet.pl 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator wyśle materiały konkursowe na adres mailowy szkoły 

biorącej udział w konkursie. 

5. Konkurs się odbędzie się 22.04.2022 r. (godzina 9.00).Organizatorzy zastrzegają sobie 

możliwość zmiany terminu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność 

dokonania zmiany. 

6. Uczestnicy konkursu będą odpowiadać na pytania: 

- z zakresu literatury przygotowanej przez organizatora, 

- członkowie zespołu udzielają odpowiedzi na 5 wylosowanych pytań, 

- odpowiedzi są  punktowane, 

- czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pytanie wynosi 1 minutę, 
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NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy otrzymają: 

- dyplomy uczestnictwa, 

- laureaci dyplomy laureatów, 

- dla członków zwycięskich zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja powołana przez Dyrektora szkoły.  

W wyniku zaistniałej sytuacji organizator zastrzega sobie prawa dokonania zmian w niniejszym 

regulaminie.  
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                                                                                                                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 POWIATOWEGO KONKURSU 

„Bohaterowie z Łańcuta - 10 Pułk Strzelców Konnych 

 
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 „Bohaterowie z Łańcuta  

- 10 Pułk Strzelców Konnych” i akceptuję jego treść. 

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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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 –Konrad Krupa , tel. 665 893 252, e-mail ,iod@um-lancut.pl 

 

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 
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