
REGULAMIN KONKURSU 
„Wielki rzeczy pomału rosnóm – rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim” 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Wielki rzeczy pomału rosnóm” – 
rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim. 

2. Cele konkursu: 
• pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów 

i znaków pamięci na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz miejsc autentycznych wydarzeń 
historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, 

• mobilizowanie dzieci  i młodzieży do aktywnego gromadzenia, badania źródeł historycznych 
oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,  

• rozwijanie umiejętności prowadzenia dialogu międzypokoleniowego, 
• ocalenie od zapomnienia dorobku, wartości i doświadczenia świadków minionych pokoleń, 
• integracja dzieci, młodzieży i nauczycieli z terenu Śląska Cieszyńskiego, 
• promocja kultury fizycznej i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

3. Podmiotami prowadzącymi i realizującym konkurs są Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą                  
w Cieszynie, ul. Matejki 3 oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego z siedzibą w Cieszynie, ul. Regera 6,  
zwani w dalszej części „Organizatorami”.  

4. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 
cieszyńskiego. 

5.  Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:  
• kategoria I – klasy 1-3szkoły podstawowej, 
• kategoria II– klasy 4-8 szkoły podstawowej, 

6. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 
7. Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie. 

§ 2 
Tematyka konkursu 

1. Tematyka powinna koncentrować się wokół hasła „aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w XX 
wieku- do roku 1990 r.”. Celem konkursu jest przedstawienie: 
• form aktywności fizycznej organizowanej samodzielnie przez dzieci i młodzież na Śląsku Cieszyńskim, 
• organizacji lekcji wychowania fizycznego w XX wiecznej cieszyńskiej szkole – tj.  gdzie odbywały się 

lekcje, z jakich sprzętów sportowych korzystano, co ćwiczono, jaki obowiązywał strój, kto prowadził 
zajęcia,  

• zorganizowanych form zawodów sportowych, w których młodzież brała czynny udział, np. kluby 
sportowe działające na terenie Śląska Cieszyńskiego  

2. Zadanie konkursowe dla poszczególnych kategoriach wiekowych: 
➢ Kategoria I – klasy 1-3 szkoły podstawowej: 
• przygotowanie albumu ( w formie książkowej lub kompozycji przestrzennej) przedstawiającego 

aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w XX wieku do roku 1990, zgodnie z celami § 2 ust. 1, 

• praca powinna mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości, 

• technika wykonania prac: dowolna, preferowane będą prace zawierające kopię niepublikowanych dotąd 
fotografii oraz wspomnień, 

➢ Kategoria II – klasy 4-8 szkoły podstawowej: 
• przygotowanie pracy (plastycznej, pisemnej, prezentacji multimedialnej, filmu video itp.) 

dokumentującej aktywność fizyczną dzieci i młodzieży w XX wieku do roku 1990, zgodnie z 
celami § 2 ust. 1, 

• ponadto projekt/praca musi spełniać następujące warunki:  
- mieć własny tytuł, adekwatny do zawartości, 



- być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych przez autora źródeł histo-
rycznych np. wspomnień i relacji ustnych, dokumentów pisanych,  nagrań video i audio, 
fotografii), 

• technika wykonania prac: dowolna. 
2. Na konkurs można zgłosić prace konkursowe wykonane samodzielnie lub przygotowane pod opieką  

nauczyciela, rodzica, itp. 
3. Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyła kartę uczestnictwa 

dołączoną do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1). 
4. Prace konkursowe mogą być nadsyłane lub dostarczane osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 

w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn, do dnia 10 maja 2022 r. 
5. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania pracy 

konkursowej. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
7. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

§ 3 
Tryb oceny prac i przyznawania nagród 

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. 
2. Kryteria oceny prac: 

• zgodność z tematem, 
• forma oraz estetyka wykonania, 
• kreatywność, 
• samodzielność wykonania. 
• materiały źródłowe  

3. W konkursie preferowane będą prace: 
• zawierające - oprócz wspomnień - daty i inne konkretne informacje historyczne oraz kopie 

dokumentów i fotografii wraz z ich rzetelnym, dotąd niepublikowanym opracowaniem, 
• przedstawiające proces poszukiwania przez autorów informacji historycznych z różnych 

wiarygodnych źródeł. 
4. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 najlepsze w każdej kategorii, którym zostaną 

przyznane nagrody za zajęcie I-III miejsca, oraz prace wyróżnione. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie (www.sp1cieszyn.edu.pl) do dnia 20 
maja.  Opiekunowie laureatów zostaną także powiadomieni telefonicznie oraz mailowo.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody głównej. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień. 
9. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

§ 4 
Ochrona danych osobowych 

1. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie                          

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 
1781). 

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych                     
w celach związanych z organizacją konkursu. 

4. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych uczestnik 
konkursu ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania                         
ich przetwarzania. 

5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  
z rezygnacją z udziału w konkursie. 

§5 

http://www.sp1cieszyn.edu.pl/


Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Szkoły Podstawowej               
nr 1 w Cieszynie ( www.sp1cieszyn.edu.pl ) w zakładce Konkurs Regionalny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 

3. Osobą kontaktową ze strony organizatorów jest: Błażej Piksa, tel. 33  8520732 ,  662173901  

http://www.sp1cieszyn.edu.pl/


Załącznik nr 1 do  
REGULAMIN KONKURSU 
Wielki rzeczy pomału rosnóm – …                                                                                                      ...................................................................... 

(miejscowość, data) 
[ pieczęć szkoły ] 

Zgłoszenie udziału w konkursie 
Wielki rzeczy pomału rosnóm  

– rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim  

…………………………………………………………………………………………….   ………………. 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA                                                                                            KLASA

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

SZKOŁA (PEŁNA NAZWA)

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

ADRES SZKOŁY

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

KONTAKT ZE SZKOŁĄ: TEL., E-MAIL

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

ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY

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

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA - KOORDYNATORA KONKURSU 
TEL. KONTAKTOWY, E-MAIL

……………………………………… 
PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA



ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 
ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Ja, niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie Wielki rzeczy pomału rosnóm – 
rozwój sportu na Śląsku Cieszyńskim zapoznałam (em) się z regulaminem konkursu. Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Organizatorów konkursu danych osobowych dziecka i moich zgodnie z zasadami zawartymi 
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1781). Ponadto wyrażam 
zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka w mediach oraz na stronach internetowych organizatorów 
konkursu w przypadku wytypowania go jako laureata.  
Wyrażam zgodę na  publikację  pracy  przez organizatora konkursu. 

Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

  
……………….… ……………………………………………….. 

data i miejscowość                czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego


