PATRONAT HONOROWY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
NA GRĘ EDUKACYJNĄ

Moja Polska Niepodległa

ORGANIZATORZY:




Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa
Tysiąclecia w Lublinie.

WSPÓŁORGANIZATORZY:



Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie,
Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.

PATRONAT HONOROWY






Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek,
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk,
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,
Metropolita Lubelski Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik,
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

PATRONAT MEDIALNY:




Radio Lublin,
Gość Niedzielny,
Wydawnictwo Gaudium.

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego
kraju.
CELE KONKURSU:








kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
zwrócenie uwagi uczniów na konieczność zachowania pamięci o własnej przeszłości,
budowanie poczucia dumy z historii własnego narodu,
upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla tożsamości narodowej, związanej
ze 100-leciem odzyskania niepodległości,
przywrócenie pamięci o ludziach i miejscach z okresu odzyskania niepodległości,
doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcji
informacji,
ukazanie Lublina jako miasta otwartego, przyjaznego dzieciom i młodzieży, z bogatą
historią i ciekawego współcześnie oraz innych Małych Ojczyzn.

ZAKRES TEMATYCZNY:
Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
na obszarze całego kraju oraz Małych Ojczyzn. Zadanie polega na przedstawieniu historii
walki o suwerenność oraz postaci mających lokalny wkład w odzyskanie niepodległości.
KATEGORIE :
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:



uczniowie szkół podstawowych
uczniowie szkół ponadpodstawowych

KRYTERIA OCENY PRAC:






wkład pracy ucznia/uczniów,
poprawność merytoryczna,
walory edukacyjne,
nowatorskie ujęcie tematu,
ukazanie wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości i postaci walczących
o suwerenność na terenie całego kraju oraz Małych Ojczyzn.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczeń/zespół uczniowski (maksymalnie 3-osobowy) może nadesłać dowolną liczbę
prac.
2. Do pracy muszą być załączone:
 Karta zgłoszenia (załącznik nr 1),
 Zgoda rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2),
 Zgoda rodzica/prawnego opiekuna autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3),
 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna autora pracy o zapoznaniu się
z regulaminem konkursu (załącznik nr 4).
W przypadku zespołu uczniów, zgody i oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna
należy załączyć od każdego uczestnika.
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3. Prace powinny być dostarczone w formie prototypu gry planszowej bądź
towarzyskiej (np. makiety przestrzennej, planszy, kart, puzzli itp.
umożliwiających praktyczne sprawdzenie propozycji konkursowych) oraz
oprawy merytorycznej gry, zasad, instrukcji, ewentualnie przewodnika
zawierającego informacje, z których uczestnicy będą korzystać w czasie
rozgrywania partii.
4. Prace muszą być wcześniej nienagradzane i niepublikowane.
5. Należy je przesłać do dnia 19 października 2018r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Kunickiego 116, 20-436 Lublin
z dopiskiem „KONKURS”
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2018 r., a o jego wynikach oraz
o terminie uroczystości podsumowania, laureaci i ich opiekunowie zostaną
poinformowani drogą elektroniczną.
7. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną też umieszczone na stronach
internetowych organizatorów konkursu.
8. Wszelkie koszty związane z udziałem w uroczystości podsumowania konkursu
i rozdania nagród pokrywają uczestnicy.
USTALENIA KOŃCOWE:




Prace nagrodzone stają się własnością organizatorów i służą celom edukacyjnym.
Pozostałe prace będą do odbioru w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie.
We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decydujący głos należy
do organizatorów konkursu.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są: Szkoła Podstawowa
nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa
nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie.
 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu
i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach
organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.
 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne dla uzyskania nagród i ich doręczenia.
 Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
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Załącznik nr 1:

( pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA GRĘ EDUKACYJNĄ

Moja Polska Niepodległa
Prosimy wypełnić pismem drukowanym


Imię i nazwisko ucznia ................................................................................... kl .…..…
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................... kl .…..…
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................... kl .…..…



Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca:
...………………...………………………………………..………………..……….……



Nazwa i adres i szkoły: ……………………………………….……………...……..…..
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
……….……………………….….…………………………………………...……..…..
………………………….………...…..……...………….………………………………
e-mail: ……………………………….…… telefon …………………………….…….
województwo: ………………………………………………….………………………
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Załącznik nr 2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka –
………………………………………………………………………… * w związku z jego
udziałem w Ogólnopolskim Konkursie na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie, Szkołę Podstawową nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
oraz Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
w Lublinie - umieszczonych w zgłoszeniu, związanych z organizacją, przeprowadzeniem
konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach
organizatorów oraz w celu sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y
o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.

Załącznik nr 3:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................*
w Ogólnopolskim Konkursie na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” organizowanym
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,
Szkołę Podstawową nr 1 im ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Szkołę Podstawową
nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie. Oświadczam,
że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia/zespół uczniów wymienionego/
wymienionych w karcie zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób
trzecich i była nienagradzana niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję
nieodpłatnie organizatorom Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy oraz
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przesłanej pracy.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.
Załącznik nr 4:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu na
Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa”organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkołę Podstawową nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie oraz akceptuję jego warunki.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej.
* imię i nazwisko autora pracy
……………………………………………
( podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego)
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