Organizatorzy

Patronat Honorowy

Regulamin konkursu „Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego”
1. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Fundacja Otwarta Edukacja oraz Szkoła Podstawowa nr 20 im.
gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku. Konkurs realizowany jest w ramach zadania
publicznego pod tytułem „Mural patrona Szkoły Podstawowej nr 20 w Białymstoku –
generała Władysława Sikorskiego”.
2. Cele konkursu
Celem konkursu jest wzrost wiedzy historycznej uczniów Białegostoku i województwa
podlaskiego o generale Władysławie Sikorskim, jego roli w procesie odzyskiwania
niepodległości przez Polskę, postawy wobec wyzwań nowo powstającej II Rzeczpospolitej,
ukazania ważnej roli w czasie II wojny światowej, a także zainteresowanie uczniów historią
Polski.
3. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z województwa podlaskiego.
Zainteresowane szkoły mogą zgłosić do dwóch uczniów do udziału w Finale. W tym celu
mogą przeprowadzić wewnątrzszkolne eliminacje*. Liczba miejsc w Finale ograniczona jest
do 50 uczestników. W przypadku braku zgłoszeń 50 uczniów, zostanie przeprowadzona
rekrutacja uzupełniająca, w której do udziału zostaną zaproszeni dodatkowi uczestnicy z
placówek, które zgłosiły się do konkursu. Decyduje kolejność zgłoszeń zarówno w rekrutacji
podstawowej, jak i uzupełniającej.
4. Przebieg Finału
Finał konkursu będzie przeprowadzony zdalnie i polegał będzie na udzieleniu odpowiedzi na
25 pytań dotyczących generała Władysława Sikorskiego i historii Polski w latach 1918-1945.
Uczestnicy będą odpowiadać na pytania za pomocą strony Testportal korzystając ze sprzętu
elektronicznego szkoły. Udział ucznia w finale konkursu powinien odbyć się na terenie szkoły
i w obecności nauczyciela. O wynikach i miejscu decydować będzie poprawność i czas
odpowiedzi.
5. Harmonogram Konkursu





13 - 21 września - rekrutacja uczestników
22 -29 września – rekrutacja uzupełniająca do konkursu
6 października – Finał konkursu (zdalnie)
7 października – ogłoszenie wyników konkursu
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 12 października – wręczenie nagród laureatom konkursu i ich opiekunom podczas
uroczystości odsłonięcia muralu w SP 20
6. Miejsce konkursu
Finał konkursu odbędzie się zdalnie.
Wręczenie nagród, upominków i pamiątkowych dyplomów odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, ul. Leśna 30.
7. Nagrody
I miejsce – bon podarunkowy o wysokości 500 zł
II miejsce – bon podarunkowy o wysokości 400 zł
III miejsce – bon podarunkowy o wysokości 300 zł
IV-VI – bon podarunkowy o wysokości 100 zł
Nauczyciele/opiekunowie laureatów pierwszych trzech miejsc otrzymają bon podarunkowy o
wysokości 100 zł, a miejsc IV-VI o wysokości 50 zł.
8. Informacje dodatkowe
 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia
internetowego czy sprzętu wykorzystywanego przez uczestników konkursu. Problemy
techniczne, które mogą pojawić się w trakcie trwania konkursu nie będą powodem
do unieważnienia konkursu czy wyświetlenia testu po raz kolejny. O szczegółach
związanych z organizacją konkursu poinformowani zostaną uczniowie i nauczyciele
biorący udział w konkursie w oddzielnej wiadomości.
 Uczniowie biorący udział w konkursie lub ich nauczyciele zobowiązani są do
przesłania zdjęcia z przebiegu konkursu w ich szkole, potrzebnego do dokumentacji
projektowej i do materiału informacyjnego na strony organizatorów konkursu. Brak
przesłania zdjęcia w dniu finału skutkuje dyskwalifikacją.
 Organizatorzy konkursu nie przewidują możliwości odwołania od wyników konkursu.
 Wyniki zostaną opublikowane najpóźniej do dnia 7 października na stronach
internetowych organizatorów.
9. Kontakt
Osoba
do
kontaktu:
Mariusz
Sokołowski,
tel.
(85)
7431110,
otwartaedukacja@interia.pl
*Do przeprowadzenia szkolnych eliminacji można użyć testu w aplikacji quzizz.

email:

https://quizizz.com/quiz/creator/60a5fffb8c7107001bbcc510/edit?source=admin&trigger=q
uizPage
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Karta zgłoszenia do konkursu
Imię i nazwisko ucznia, rok urodzenia
Nazwa i adres szkoły
Imię nazwisko nauczyciela
Kontakt do nauczyciela (telefon, adres
email)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w konkursie na zasadach określonych w
Regulaminie konkursu „Życie i czyny generała Władysława Sikorskiego”.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego …………..……………………………………………..…………………….…. ………………
(miejscowość, data, własnoręczny podpis)
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Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana rodzica /uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 20 im. gen. Wł. Sikorskiego z siedzibą w Białymstoku, tel: 85 7431 110,
email: sp20@um.bialystok.pl.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 20 im. gen. Wł.
Sikorskiego możliwy jest pod numerem tel. nr 85 7431 110 lub adresem email:
inspektor@sp20bialystok.pl

3.

Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji
zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.

Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Białymstoku.

5.

Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, to zgodę taką można
wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
na przepisy prawa oświatowego j/w.
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