
Regulamin Konkursów -  XI Sejmik Szkół Karpackich 

Nowa Ruda 2018  

 

 

      Konkursy organizowane są z okazji XI Sejmiku Karpackiego przez Szkołę Podstawową Nr 6 imienia 

pułkownika Józefa Sokola, Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”               

oraz Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Adresowany jest do szkół 

podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych  w  Stowarzyszeniu 

Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. 

 

I. Konkurs został objęty przez HONOROWY PATRONAT NARODOWY  PREZYDENTA  

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ ANDRZEJA  DUDY W  STULECIE  ODZYSKANIA  

NIEPODLEGLOŚCI. 

 

II. Współorganizatorzy konkursu: 

 

A. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. pułkownika Józefa Sokola w Nowej Rudzie 

B. Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczycy”  

C. Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino 

D. Pan Tomasz Kiliński - Burmistrz Miasta Nowa Ruda  

 

III. Cele konkursu: 

     Konkurs ma na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z życiem i działalnością  gen. Władysława 

Andersa, Żołnierzy Karpatczyków oraz szlakiem bojowym 2 Korpusu Polskiego. Przybliżenie historii 

Niedźwiadka Wojtka. Podkreślanie udziału Polaków w walkach na frontach II wojny światowej - bitwa               

o Monte Cassino. Kształtowanie postaw patriotycznych w młodym pokoleniu. Rozwijanie kreatywności, 

uzdolnień i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.                          

 

IV. Forma konkursu: 
 

A. Konkurs dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych 

B. Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi  
 

C. Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi                      

i  szkół ponadgimnazjalnych 

 
 

V. Wymagania i przebieg konkursu: 

 

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Komisję konkursową powołuje organizator konkursu. 

3. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Jury przyzna 3 nagrody za najciekawsze prace. 

Organizatorzy przewidują możliwość przyznania wyróżnień. Kryteria: oryginalność pomysłu, treść, 

kompozycja, styl, poprawność językowa.  

4. Werdykt jury jest ostateczny.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez 

wypłacenia honorariów autorskich. 

6. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.  

 



 

7. Organiztorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac do celów promocyjnych 

placówki w dowolnej formie. 

8. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi we wrześniu 2018r. w ramach                 

XI Sejmiku Szkół Karpackich w Nowej Rudzie. 

9. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela koordynator: 

            Teresa Bazała – tel. 509 100 183      Ewelina Martyna-Dybek– tel. 507 035 917 

 

 

Ad. A. Konkurs dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych  
 

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych 

Temat:  „KAPRAL NIEDŹWIEDŹ WOJTEK” 

 

1. Uczniowie indywidualnie wykonują jedną pracę plastyczną w technice dowolnej. 

2. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace. 

3. Praca plastyczna format do A-3 nie większa. 

4. Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem wraz z załączoną kartą zgłoszenia 

udziału w konkursie, oświadczeniem-zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 

nadsyłać lub dostarczyć do 30 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 

organizatora:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 6  im. płk. Józefa Sokola 

ul. STARA DROGA 39  ;  57-401  NOWA RUDA 

 

z dopiskiem: Konkurs „KAPRAL NIEDŹWIEDŹ WOJTEK” 

 
 

 

Ad. B. Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych                                           

                 z oddziałami gimnazjalnymi 
 

Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych  

z oddziałami gimnazjalnymi                    

Temat:   „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO” 

 

1. Uczniowie indywidualnie wykonują jedną pracę plastyczną w technice dowolnej. 

2. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace. 

3. Praca plastyczna format do A-3 nie większa. 

4. Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem wraz z załączoną kartą zgłoszenia 

udziału w konkursie, oświadczeniem-zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 

nadsyłać lub dostarczyć do 30 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres 

organizatora:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 6  im. płk. Józefa Sokola 

ul. STARA DROGA 39  ;  57-401  NOWA RUDA 

 

z dopiskiem:  „CZERWONE MAKI NA MONTE CASSINO” 

 

 



 

Ad. C. Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych  

                 z oddziałami gimnazjalnymi i szkół ponadgimnazjalnych 
 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych  

z oddziałami gimnazjalnymi i  szkół ponadgimnazjalnych.                    

Temat:   „ZNAM ŻOŁNIERZA WALCZĄCEGO POD MONTE CASSINO” 

Wszystkie kategorie tego konkursu „ZNAM ŻOŁNIERZA WALCZĄCEGO POD MONTE 

CASSINO” powinny zawierać bibliografię, kserokopię dokumentów, fotografie z lat wojny. 

 

       Konkurs przebiegać będzie w  kategoriach: 
 

A. Konkurs Literacki – praca w formie pisemnej  
 

 (druk komputerowy - rozmiar czcionki: 12-14; interlinia 1,5, marginesy standardowe) 
 

B. Prezentacja Multimedialna   
                  

  (program Power Point, przesłana na płycie DVD ) 
 

           C.  Film  
 
 

1. Uczniowie indywidualnie wykonują jedną pracę. 

2. Każda szkoła może wysłać maksymalnie 3 prace z danej kategorii. 

3. Prace konkursowe opatrzone imieniem i nazwiskiem wraz z załączoną kartą zgłoszenia 

udziału w konkursie, oświadczeniem-zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy 

nadsyłać lub dostarczyć do 30 lipca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)                

na adres organizatora:  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Nr 6  im. płk. Józefa Sokola 

ul. STARA DROGA 39  ;  57-401  NOWA RUDA 

 

           z dopiskiem:  „ZNAM ŻOŁNIERZA WALCZĄCEGO POD MONTE CASSINO” 

 

 

 

Do regulaminu Konkursu dołączamy: 
 

1. Załącznik 1.  -  Karta zgłoszenia udziału w konkursie 

2. Załącznik 2. Oświadczenie podpisane przez rodzica dziecka w przypadku osoby 

niepełnoletniej (bądź pełnoletniego uczestnika konkursu) 
 

3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego 

Regulaminu 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

XI SEJMIK SZKÓŁ KARPACKICH 

NOWA RUDA 2018 

 

  ............................................................. 
                      (miejscowość, data) 

 

Kategoria konkursu:  (* proszę podkreślić właściwe) 
 

A.  Konkurs dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych 

 

B.  Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi  
 

 

C.  Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych  z oddziałami gimnazjalnymi                                                       

i  szkół ponadgimnazjalnych 
 

 

 

UCZESTNIK KONKURSU: 

 
Imię: ..............................................................   Nazwisko: ................................................................................ 

 

Klasa:  ............................ 
 

 

OPIEKUN: 

 

Imię: .............................................................   Nazwisko: ................................................................................ 

 

Tel. ..............................................................  

 
NAZWA SZKOŁY: 

 
..............................................................................................................................................................  

 

.............................................................................................................................................................. 

 

Ulica: ................................................................................................................................................... 

 

Kod:   ............ -  .................  miejscowość:   ................................................................................ 

 

Tel. .............................................................. e.mail: ............................................................................ 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję wszystkie jego 

postanowienia.  Oświadczam, iż złożona przeze mnie praca stanowi wyłączną własność organizatorów Konkursu  i nie 

narusza praw osób trzecich; przekazuję też jego organizatorom prawa do rozporządzania pracą na zasadach określonych 

regulaminem Konkursu.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka do celów 

przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na potrzeby promocji Konkursu  

zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami) oraz (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).  

 

Imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................................... 

                                                      
 

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

                                                                                                            data i podpis prawnego opiekuna / rodzica 

 

Załącznik nr 1 



Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

KONKURS - XI Sejmik Karpacki  

20-21-22 września 2018 r. 

 

 

 

DOTYCZY UCZENNICY /UCZNIA   ................................................................................................................. 
                                                                                              imię i nazwisko 

 

   Pesel:  

 

 

          

 

 
 

Wyrażam zgodę na umieszczenie w bazie danych, zbieranie, przetwarzanie  i wykorzystywanie 

przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. pułkownika Józefa Sokola; ul. Stara  Droga 39, 57-401 Nowa Ruda 

oraz inne instytucje, którym szkoła przekaże:  

 danych osobowych naszego dziecka oraz naszych, jako rodziców; 

 wizerunku naszego dziecka w gazetach, tablicach szkolnych,  

stronach internetowych itp. 

 

w zakresie działalności dydaktczno-wychowawczo-opiekuńczej zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2002  r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi 

zmianami) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późniejszymi zmianami).  

Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich 

danych oraz ich poprawiania.  

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002  r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) w związku z art. 20s, 

20t, 20z  i 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późniejszymi zmianami).   

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) administratorem 

danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. pułkownika J. Sokola, ul. Stara Droga 39; 57-401 

Nowa Ruda.  

 
 

 

                                                                                                                                      

.................................................................................................  

   Podpis rodzica 

( rodzica / prawnego opiekuna) 

 

 

 

 

 


