
Regulamin konkursu historycznego „Wpisani w historię Trzemeszna”  
 

 

I 

Organizatorami konkursu są  Gmina Trzemeszno i Szkoła Podstawowa nr 1                                   

im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie.  

 

II 

Konkurs historyczny „Wpisani w historię Trzemeszna” finansowany jest ze środków Gminy 

Trzemeszno.  

 

III 

Celem konkursu historycznego pt.  „Wpisani w historię Trzemeszna”, zwanego dalej 

„konkursem”, jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania przeszłością i wzbogacanie 

wiedzy na temat historii  Polski, Wielkopolski a przede wszystkim Trzemeszna.   

 

IV 

Harmonogram konkursu oraz kwestie organizacyjne ustalają Organizatorzy i ogłaszają           

na stronach internetowych organizatorów i Gminy Trzemeszno. 

 

V 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół  średnich z terenu Gminy 

Trzemeszno. 

 

VI 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 

Organizatorów danych osobowych ucznia; w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę 

wyraża jego opiekun prawny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – 

Załącznik nr 1, wraz z klauzulą informacyjna RODO. Załącznik nr 1 przesyła się 

wraz z praca konkursową i jej metryczką (Załącznik nr 2).  

2. Uczestnicy konkursu przesyłają prace konkursowe na adres organizatora konkursu 

wraz  z wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2. 

 

 

VII 

Prace należy nadsyłać do końca listopada 2019.  Prace przekazane po tym terminie nie będą 

oceniane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w grudniu 2019 roku. 

 

VIII 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest zrealizowanie krótkiego filmu dokumentalnego/ 

clipu  lub prezentacji multimedialnej  dotyczącej postaci związanej z Trzemesznem.  

Mogą to być osoby urodzone w Trzemesznie lub  związane z miastem poprzez rodzinę, 

uczęszczanie do szkół czy pracę.  

2. Film powinien trwać od 1 do 3 minut 3 (wraz z napisami). W przypadku prezentacji              

nie może ona przekraczać 25 slajdów. 

3. Prace zgłoszone do udziału w konkursie powinny zostać przesłane na płycie CD lub DVD 

(lub innym popularnym nośniku) na adres organizatora konkursu.  

4. Prace uczniowie mogą tworzyć indywidualnie lub w zespołach (do 3 osób maksymalnie). 



5. Jury konkursowe oceniać będzie wartość historyczną i edukacyjną pracy, walory 

artystyczne, estetykę wykonania i poprawność językową oraz oryginalność opracowania. 

6. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach:   

- szkoła podstawowa- klasy IV- VI 

- szkoła podstawowa klasy VII-VIII 

- szkoła średnia 

IX. 

 

1. Poprzez zgłoszenie pracy w Konkursie Uczestnicy oświadczają, że: 

a. są twórcami/współtwórcami pracy, posiadającymi pełne prawa autorskie                  

do pracy zaś one są wolne od praw i roszczeń osób trzecich; 

b. w przypadku materiału filmowego- wszystkie osoby uczestniczące w filmie 

wyraziły na to zgodę, w tym zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku; 

c. film nie naruszaj praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, 

osób trzecich; 

d. film nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu pracy, co do którego istnieje 

jego subiektywne i uzasadnione podejrzenie, że ich rozpowszechnianie stanowi 

naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich.  

3. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych,            

na korzystanie z filmu w związku z Konkursem, w szczególności na udostępnienie filmu 

w serwisie WWW Organizatora.  

X. 

Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

XI. 

Prace konkursowe i dokumenty należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana 

Kilińskiego w Trzemesznie, ul. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno 

 

XII. 

Dane adresowe organizatorów:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego 

ul. Śniadeckich 18 

62-240 Trzemeszno 

tel. 616669163 

fax:614156442 

e-mail: sp1trzemeszno@o2.pl 

 



Załącznik nr 1  do Regulaminu Konkursu Historycznego „Wpisani w historię Trzemeszna” 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(dalej: RODO), informuję, iż: 

Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie 

(nazwa szkoły) 

Inspektor ochrony danych: 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w  SP nr 1 w Trzemesznie  

                                                                (nazwa szkoły) 

email: sp1trzemeszno_dyrekcja@o2.pl 

Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia konkursu „Wpisani 

w historię Trzemeszna” 

Prawnie uzasadniony interes: 

Nie dotyczy. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:  SP nr 1 w Trzemesznie. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Prawo cofnięcia zgody: 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00,  

fax.: 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. 

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem, a ich niepodanie będzie skutkowało 

uniemożliwieniem udziału Pani/Pana dziecka w konkursie. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 



 
Ja, niżej podpisany/a  

 

……………………………...…………………………....…………………..,  

(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a 

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

(adres)  
 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

  

dziecka  .......................................………………………................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  

.............................................................................................................................................. 
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w  konkursie „Wpisani w historię Trzemeszna”. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronach  internetowych Organizatorów  imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście laureatów. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
c) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

1
 na umieszczenie na stronie internetowej Organizatorów 

zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas uroczystego 

zakończenia konkursu. 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam

1
 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

……………………………………………….. 
 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 



 

 

Załącznik nr 2  

METRYKA PRACY (prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie wraz z pracą) 

 

Tytuł pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko autora (autorów) pracy, klasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria (właściwe podkreślić): 

 

1) szkoła podstawowa- klasy IV- VI 

2) szkoła podstawowa klas VII -VIII 

3) szkoła ponadpodstawowa 

 

    

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


