Powiatowy Konkurs Historyczny
„Kampania wrześniowa 1939”
PODN w Wodzisławiu Śląskim, oś. 1 Maja 16 , 04.10.2019, godz. 9.00
Jest to już kolejna edycja konkursu poświęconego ważnym wydarzeniom
i postaciom związanym z naszą Ojczyzną, organizowanego w ramach autorskiego projektu
edukacyjnego Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, pt. „Jestem Patriotą”.
Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim
Wodzisławskie Centrum Kultury
Rydułtowskie Centrum Kultury
Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – koło Wodzisław Śląski
Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Regulamin Konkursu:
1. Konkurs organizowany jest z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej w

ramach projektu edukacyjnego „Jestem Patriotą”.
Pytania konkursowe mają charakter popularyzatorski i sprawdzają wiedzę
uczestników z zakresu historii Polski i Europy lat 1938-1939.
Opiekunem merytorycznym konkursu i przewodniczącym jury jest Grzegorz
Kamiński – nauczyciel dyplomowany historii.
Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu
Wodzisławskiego.
Szkoły delegują we własnym zakresie uczniów wraz z opiekunem do udziału
w konkursie (drużyny 2-osobowe, nie więcej niż 3 zespoły z danej szkoły).
Konkurs odbędzie się w PODN, Wodzisław Śląski – Wilchwy, Oś. 1 Maja 16A,
4 października 2019 roku (piątek), godz.9.00. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
do 20 września 2019 roku (piątek), przesyłając drogą mailową lub osobiście
wypełniony
formularz
zgłoszeniowy
(załącznik1/1),
e-mail:
sekretariat@podn.wodzislaw.pl, tel. 32 7293242.
Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu (załącznik 1/2).
Oryginał podpisanych zgód należy przynieść ze sobą na konkurs.
Przebieg konkursu:
 I ETAP – część pisemna. Drużyny 2-osobowe reprezentujące poszczególne
szkoły mają za zadanie rozwiązać test. Najlepszych 5 zespołów awansuje do
II etapu.

II ETAP – część ustna. Finaliści odpowiadają na pytania zadawane przez
prowadzącego według reguł konkursu „Jeden z dziesięciu”- tj. zespół który udzieli
trzecią niepoprawną odpowiedź odpada z dalszej rywalizacji. Pierwsze miejsce
zajmuje drużyna, która udzieli jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Oprócz
tradycyjnych pytań, drużyny będą musiały również rozpoznać na zdjęciach sylwetki
najwybitniejszych Polaków tego okresu oraz rozpoznać ich życiorysy.
Nagrody ufundowane przez organizatorów otrzymują drużyny , które zajęły miejsca:
1,2,3.
Opiekunowie wszystkich drużyn otrzymają podziękowania oraz upominki, a
uczestnicy konkursu dyplomy.
Komisja konkursowa: Grzegorz Kamiński – przewodniczący, Marcin Kopczyński –
konsultant PODN, Władysław Szymura – przedstawiciel ŚZŻAK.
Literatura:
 Historia. Encyklopedia Szkolna. Warszawa: WSiP, 1993.
Roszkowski W.: Historia Polski 1914 – 2005. Warszawa: PWN, 2007.
Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989. Warszawa: IPN,
2011.
Podręczniki do historii dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu oraz ich opiekunom, będzie miało
miejsce podczas konferencji podsumowującej Powiatowe Obchody 80 Rocznicy
Wybuchu II Wojny Światowej 1939-2019, o czym poinformujemy Państwa
w późniejszym terminie.

Załącznik I/1

Wodzisław Śląski, .................……...............
pieczątka szkoły

Zgłaszam udział drużyny 2-osobowej
............................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
............................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły, telefon, e-mail )
w konkursie historycznym
„Kampania wrześniowa 1939”

Opiekun uczniów i nr. kontaktowy: ……………………...........................................………

Załącznik I/2

Klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Posiadam
wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim
zostały zebrane.
Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/lub pełnoletniego uczestnika
……………………………………………………….
Klauzula informacyjna
Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
……………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
regulaminie konkursu.
……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów,
na potrzeby konkursu.
2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do rożnego rodzaju formy
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania
filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych
materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji
dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
……………………………………
Podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika

