
 
RREGULAMIN EGULAMIN  Konkursu Historycznego dla Dzieci – Uczniów Szkół Podstawowych  

z powiatu oświęcimskiego w ramach projektu  
“Działaj – My lokalnie”  

  
I.I.  Przepisy ogólne  

  
1. Organizatorem Konkursu Historycznego jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Dolina Soły” wraz z uczniami szkół średnich powiatu 
oświęcimskiego 

2.  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa. 

3. Celem przyświecającym konkursowi jest: 
- popularyzacja wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy historycznej 
- zachęcanie młodych ludzi do poznawania przeszłości własnej Ojczyzny.  
- rozwijanie u dzieci i młodzieży wartości obywatelskich i patriotycznych. 
 

4. W konkursie może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej z obszaru 
powiatu oświęcimskiego. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację 
jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie. 

 
II. Przepisy dotyczące prac 

  
1. Każdy uczestnik może nadesłać jedną prace w danej kategorii. Dopuszcza się 

nadsyłanie tylko własnych prac. 
2. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:  

- uczniowie klas od I do III szkoły podstawowej  
- uczniowie klas od IV do VIII szkoły podstawowej + III klasa gimnazjum 

3. Kategorie prac:  
- praca plastyczna o tematyce 100- lecia Niepodległej Polski / dowolna 
technika rysunkowo-malarska bristol (uczniowie drugiej grupy wiekowej)  na 
bloku technicznym lub rysunkowym (uczniowie pierwszej grupy wiekowej) 

 - prezentacja multimedialna o tematyce historycznej lub inna forma medialna 
 (teledysk, krótka forma filmowa)  

4. Pracę należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę 
kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście do siedziby 
Organizatora: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”,  
ul. Edukacyjna 9, Rajsko, 32-600 Oświęcim.  Na przesyłce prosimy o dopisek 
Konkurs Historyczny. 

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę tj. należy podać: imię i nazwisko, 
szkołę i klasę wraz z tytułem pracy. 

6. Należy również załączyć ankietę zgłoszeniową wraz z zgodą 
rodzica/opiekuna.  

7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie 
wcześniej opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie 
spełniających wymienionych wyżej wymogów.  
 



 
 

III. Terminarz 
 
1. Termin nadsyłania prac mija dnia 17 grudnia 2018 roku (decyduje data 

stempla pocztowego lub data uwidoczniona na dowodzie nadania przesyłki 
poczta kurierską). 

2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 
3. Organizator powołuje Jury, w skład którego będą wchodzić wyłącznie 

uczniowie szkół średnich z terenu powiatu oświęcimskiego.  
4. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 27 grudnia 2018 roku. Decyzja Jury 

jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.  
5. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie www.dolinasoly.eu.   

 
IV. Nagrody i wyróżnienia 

 
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.  

 
Wykaz nagród: 

• Nagroda za 1 miejsce w każdej grupie wiekowej i kategorii prac : 
  Bon do popularnej sieci sprzedaży książek, wydawnictw, muzycznych, 

  filmów, gier i akcesoriów komputerowych oraz prasy o wartości 100,00 
  zł  

• Nagroda za 2 miejsce w każdej grupie wiekowej i kategorii prac : 
  Bon do  popularnej sieci sprzedaży książek, wydawnictw, muzycznych, 

  filmów, gier i akcesoriów komputerowych oraz prasy o wartości 80,00 zł  
• Nagroda za 3 miejsce w każdej grupie wiekowej i kategorii prac : 

  Bon do popularnej sieci sprzedaży książek, wydawnictw, muzycznych, 
  filmów, gier i akcesoriów komputerowych oraz prasy o wartości 70,00 zł  

 
Organizator może przyznać również wyróżnienia dla nadesłanych prac.  
 

 
V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych 

 
1. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie www.dolinasoly.eu  
a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs. 

2. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych 
na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych 
przez siebie materiałach promocyjnych. 

3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. V.1. i V.2., przysługują 
Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez 
rodziców/opiekunów autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II.6. niniejszego 
regulaminu. 

 
 

 



 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych  

w ramach projektu „Działaj „Działaj ––  My lokalnie”My lokalnie” 
 

 
Imię i nazwisko 
.................................................................................................................(wypełnić 
obowiązkowo) 
Tytuł pracy ….......................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 
Nazwa i adres szkoły 
.................................................................................................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 

 
Data urodzenia ........................................... 
(wypełnić obowiązkowo) 
Telefon szkoły…………………… e-mail .................................................................. 
(wypełnić obowiązkowo)                         (wypełnić obowiązkowo) 

 
 

Oświadczam, że moje dziecko jest autorem prac, które zgłaszam do konkursu 
oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez 
Organizatora Konkursu Historycznego w celach wynikających z regulaminu tego 
Konkursu, zgodnie z zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych. Poprzez wysłanie prac na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na 
Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. 
zmianami)." 
 

….......................................... 
(popis i data)        

 



 
OŚWIADCZENIE  rodziców/opiekunów prawnych w związku z udziałem dziecka  

w konkursie historycznym dla uczniów szkół podstawowych   
w ramach projektu „Działaj „Działaj ––  My lokalnie”My lokalnie” 

  
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................   
(imię i nazwisko):  
wyrażam zgodę na udział dziecka 
................................................................................................................. 
(imię i nazwisko) w konkursie historycznym dla uczniów szkół podstawowych na 
zasadach określonych w Regulaminie; a ponadto w imieniu dziecka:  

1. oświadczam, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej 
pracy konkursowej; 

2. udzielam w imieniu dziecka Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w 
czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na 
następujących polach eksploatacji:   

- druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;  
- upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 
optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);  

3. udzielam Organizatorowi nieodpłatnej zgody na pierwsze publiczne 
wykorzystanie pracy konkursowej; 

4.  nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo własności złożonego 
egzemplarza pracy konkursowej;  

5. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
oraz mojego dziecka danych osobowych tj. danych: zawartych w karcie 
zgłoszenia zebranych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Dolina Soły”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, adres e-
mail: biuro@dolinasoly.eu  w celu przeprowadzenia konkursu 
historycznego. Zgoda jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać 
wycofana poprzez przesłanie stosownego wniosku na jeden z adresów 
podanych wyżej, przy czym cofniecie zgody pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu. 

 
  
......................................................................................................... 
 czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu, miejscowość i 
data 


