
REGULAMIN KONKURSU 

 

§1 

Postanowienia wstępne 

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia konkursu tematycznego „Patron 

roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński”  (zwanego dalej Konkursem). 

2. Organizatorami Konkursu są: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz 

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 

Wielkopolskich w Koninie.  

3. Koordynatorem Konkursu prowadzącym organizacyjną obsługę Konkursu jest Szkoła 

Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w 

Koninie, ul. Wyszyńskiego 24, 62-510 Konin, tel./fax 063 242 48 86, 

sekretariat@sp8.konin.pl  

 

§2 

Cel Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią,  

2) rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy 

wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i aplikacji multimedialnych. 

 

§3 

Warunki Konkursu 

 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski. 

3. Konkurs polega na wykonaniu przez uczniów pracy – strona z encyklopedii dotycząca 

postaci kardynała Stefana Wyszyńskiego w formacie A4 (czcionka 11 Times, 1,5 wiersza 

odstępu). 

4. Praca musi zostać wykonana jednoosobowo (prace zespołowe nie będą brane pod uwagę).  
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5. Przekazując pracę na Konkurs, opiekun prawny uczestnika lub uczestnik, który – 

ukończył 18 rok życia zgadza się na jej ekspozycję w mediach społecznościowych, na 

stronach Organizatorów, Konińskim Kurierze Oświatowym.  

 

 

 

 

§4 

Procedura zgłaszania prac 

 

1. Zgłoszenia pracy dokonuje nauczyciel szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

2. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( 

załącznik nr 1) należy przesłać  bezpośrednio na adres mailowy koordynatora: 

aga.piekarska@onet.pl  do 12.04.2021 r. 

3. Prace konkursowe wraz z metryczką i oświadczeniem (załącznik nr 2, załącznik nr 3) 

należy przesłać mailem w terminie do 21 maja 2021 r.  Prace, które wpłyną po terminie 

nie będą brane pod uwagę.  

4. Prace konkursowe należy przesłać drogą elektroniczną bezpośrednio do koordynatora 

aga.piekarska@onet.pl    

§5 

Ocena prac 

 

1. Oceny prac Konkursu dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.  

2. Komisja dokonuje oceny nadesłanych prac oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej 

(szkoła podstawowa kl. IV-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa).  

3. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny: 

1) zgodność z tematyką konkursu, 

2) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę. 

4. Członkowie Komisji przyznają punkty od 0 do 3 w każdym z pięciu kryteriów- 

maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 12 (Karta oceny pracy konkursowej - 

załącznik nr 4), według zasady: 
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1) zgodność z tematyką konkursu, 

2) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę. 

5. Komisja sporządza listy najwyżej ocenionych prac wraz z punktacją w każdej z czterech 

kategorii. 

6. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do 

których mieli dostęp w związku z pracami w tej Komisji. 

 

§6 

Komisja Konkursowa 

 

1. W skład Komisji wchodzi maksymalnie pięć osób. Członkami Komisji są 

przedstawiciele wyłonieni spośród Organizatorów Konkursu.  

2. Członków Komisji powołuje Dyrektor Centrum. 

3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 

4. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę następujące kryteria oceny: 

1) zgodność z tematyką konkursu, 

2) oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia, 

3) przydatność w poszerzaniu wiedzy, walory edukacyjne pracy, 

4) wskazanie źródeł na podstawie których wykonano pracę. 

5. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

6. Komisja sporządza protokół i publikuje go wraz z listą laureatów i wyróżnionych na 

stronach Organizatorów Konkursu.  

§7 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do 11.06.2021 r. 

2. Informacje o nagrodzonych i wyróżnionych zostaną opublikowane na stronach 

Organizatorów: www.sp8.konin.pl,  www.cdnkonin.pl oraz w mediach 

społecznościowych Organizatorów.  
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§8 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Organizatorów: 

www.cdnkonin.pl, www.sp8.konin.pl oraz  w mediach społecznościowych  

Organizatorów  

w zakresie: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka i nazwisko nauczyciela 

koordynującego pracę konkursową na terenie szkoły. 

2. Koordynator Konkursu będzie kontaktować się z nauczycielem bądź opiekunem laureata 

Konkursu drogą telefoniczną, e-mailem bądź za pośrednictwem poczty. 

3. Organizatorzy przewidują również publikację prac na stronach internetowych, mediach 

społecznościowych oraz w Konińskim Kurierze Oświatowym.  

 

 

§9 

Nagrody 

 

1. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

§10 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. zgłoszenia oraz udziału w konkursie „Patron roku 2021 – Kardynał Stefan 

Wyszyński”, 

b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach 

internetowych,  

w mediach społecznościowych Organizatorów oraz innych materiałach promujących 

konkurs, w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b c, d, e, f; rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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/ - dalej RODO. 
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3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wyszyńskiego 24 , 

62-510 Konin, adres e-mail: sekretariat@sp8.konin.pl, tel. +48 63 242 48 86. 

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia 

poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do 

danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.   

4. Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie jest Pani Justyna Bruch e-mail  

iod@konin.um.gov.pl . 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych 

podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów 

prawa. 

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach 

internetowych Organizatorów, mediach i oficjalnych profilach w mediach 

społecznościowych Organizatorów, a następnie w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków 

określonych  

w Regulaminie. 

2. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu prac dostarczonych w ramach udziału  

w Konkursie. 
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3. Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca 

jest autorem/autorką załączonych prac oraz wyrażeniem zgody na ich wystawienie i 

publikowanie dla celów reklamowych konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn, a także 

przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia. 

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i 

warunki prowadzenia Konkursu.  

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmują 

Organizatorzy.  

Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie. 

7. Regulamin zostanie opublikowany na stronach www.cdnkonin.pl   oraz www.sp8.konin.pl  
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Strony internetowe: 
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Opracowanie regulaminu konkursu:  

Aldona Olesiak 

Agnieszka Piekarska 

 

 

 

 

Załącznikami do niniejszego regulaminu są: 

1) FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 

2) METRYCZKA  

3) OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA / OPIEKUNA 

4) KARTA OCENY PRACY KONKURSOWEJ  

 


