REGULAMIN KONKURSU

Jaki rechtór, taki szkolnik – szkolne wspomnienia z lat 1918 - 1961
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Jaki rechtór, taki szkolnik –
szkolne wspomnienia z lat 1918 -1961”.
2. Cele konkursu:
 Zainteresowanie uczniów lokalną historią i zwyczajami Śląska Cieszyńskiego,
 Zebranie i opracowanie wspomnień uczniów lub nauczycieli z lat 1918 - 1961 r..
 Przedstawienie dziejów i realiów szkoły w minionych latach.
 Ocalenie od zapomnienia dorobku, wartości i doświadczenia minionych pokoleń.
 Kształtowanie umiejętności zdobywania i przedstawiania informacji.
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. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych z terenu powiatu
cieszyńskiego.
§2
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie lub pod kierunkiem
nauczyciela pracy konkursowej przedstawiającej jak wyglądała oświata na terenie Śląska
Cieszyńskiego w latach 1918 - 1961 r. ( m. in. relacja uczeń - nauczyciel, szkoła, sale lekcyjne,
lekcje, nauczane przedmioty, przerwy międzylekcyjne, przybory szkolne, droga do szkoły, droga ze
szkoły).
a. Praca musi posiadać twórczy charakter i opierać się na źródłach historycznych
(np. wspomnienia, pamiętniki, listy, dokumenty, rodzinne zdjęcia) poprzez te źródła
wzbogacać relacje głównego bohatera/bohaterów opisując wspomnienia z okresu lat
szkolnych.
b. Forma pracy: dowolna (np. wspomnienia, wywiady, relacje, prezentacje multimedialne,
filmy, reportaże)
c. Prace konkursowe należy dostarczyć w wersji :
o wydrukowanej, i/lub
o audiowizualnej (np. prezentacje multimedialne, audio, skany itd.).
2. Praca powinna zawierać bibliografię z podaniem wykorzystanych źródeł historycznych w przypadku
korzystania z publikacji.
3. Na konkurs można zgłosić prace konkursowe wykonane samodzielnie lub przygotowane pod
opieką nauczyciela, rodzica, drużynowego itp..
4. Uczestnik przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyła kartę uczestnictwa
dołączoną do niniejszego regulaminu (załącznik nr 1).
5. Prace konkursowe mogą być nadsyłane lub dostarczane osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr 1
w Cieszynie, ul. Matejki 3, 43-400 Cieszyn, do dnia 7 kwietnia 2018 roku.
6. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowania pracy
konkursowej.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.

8. 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:
a. zgodność z tematem,
b. forma oraz estetyka wykonania,
c. kreatywność,
d. samodzielność wykonania.
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, którym zostaną przyznane nagrody za
zajęcie I-III miejsca, oraz prace wyróżnione.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.04.2018r.. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie ( www.sp1cieszyn.edu.pl ) do dnia
21.04.2018 r. 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.
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§4
Ochrona danych osobowych
Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 922).
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych danych osobowych
w celach związanych z organizacją konkursu.
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.
Żądanie
zaprzestania
przetwarzania
danych
osobowych
jest
równoznaczne
z rezygnacją z udziału w konkursie.
§5
Postanowienia końcowe
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.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
Osobą kontaktową ze strony organizatorów jest: Błażej Piksa, adres e-mail: p i k s e l 8 1 @ o 2 . p l ;
tel. 3 3 8 5 2 0 7 3 2 , 6 6 2 1 7 3 9 0 1

Załącznik nr 1 do
REGULAMIN KONKURSU

„Jaki rechtór, taki szkolnik ...”

.......................................................................
(miejscowość, data)
[ pieczęć szkoły ]

Zgłoszenie udziału w konkursie

Jaki rechtór, taki szkolnik - szkole wspomnienia z lat 1918 - 1961

……………………………………………………………………………………………. ……………….
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 „Jaki rechtór, taki szkolnik…”
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 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922). 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

