Regulamin Miejskiego Konkursu Historyczno-Plastycznego
Częstochowianki na rzecz niepodległej Polski
I. Cele konkursu:
 uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 przybliżenie dzieciom i młodzieży sylwetek wybitnych Częstochowianek, kobiet, które
swoimi zdolnościami i działalnością przyczyniły się do rozwoju naszego miasta, regionu,
kraju;
 kształtowanie postaw patriotycznych;
 dostrzeżenie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju;
 prezentacja różnorodnych, twórczych interpretacji tematu;
 rozwijanie wyobraźni i kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży;
 doskonalenie umiejętności pracy w różnorodnych technikach plastycznych.
II. Zakres konkursu:
Konkurs nawiązuje do obchodzonej w 2018 roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez polskie kobiety. Te doniosłe rocznice są
okazją do przybliżenia szerszemu gronu młodych ludzi postaci wybitnych reprezentantek naszego
miasta. Konkurs ma charakter historyczno-plastyczny i przeznaczony jest dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy będą mieli za zadanie
wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice poświęconej wybranej przez siebie bohaterce.
Aby ułatwić wybór Organizatorzy przygotowali listę Częstochowianek (zał. nr 3) oraz bibliografię
pozwalającą na zapoznanie się z działalnością i dokonaniami kobiet, które swoimi zdolnościami
i działalnością przyczyniły się do rozwoju naszego miasta, regionu i kraju na przestrzeni ostatnich stu
lat: 1918-2018.
III. Organizator konkursu:
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
IV. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych Częstochowy.
Rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie klas VII i VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnych.
V. Czas trwania konkursu:
październik – listopad 2018 r.
VI. Terminarz konkursu:
1. Ogłoszenie w szkołach informacji o konkursie – październik 2018 r.
2. Do 16.11.2018 r. dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszeniową szkoły/ucznia (zał. nr 1) oraz
zgodny rodziców/prawnych opiekunów dziecka (zał. nr 2) do Samorządowego Ośrodka
Doskonalenia w Częstochowie, ul. I. Kosmowskiej 5 w godz. 8.00-15.00.
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3. Do 21.11.2018 r. ocena prac uczniowskich – wyłonienie zwycięzców.
4. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w terminie i miejscu ustalonym przez organizatorów.
O szczegółach uroczystości szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
VII. Przebieg konkursu:
1. Szkoła, która chce wziąć udział w konkursie wypełnia formularz zgłoszeniowy dołączony do
regulaminu (zał. nr 1) oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna ucznia (zał. nr 2 ) i dostarcza je
wraz z wykonaną pracą do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie,
ul. I. Kosmowskiej 8, w godz.8.00-15.00., do dnia 16 listopada 2018 r.
2. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej np.: akwarela, tempera, plakatówka,
pastele, rysunek, grafika, collage itp. z wyłączeniem materiałów nietrwałych i sypkich typu: ryż,
cukier, kasze, plastelina itp.
3. Format pracy – maksymalnie A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora,
klasę, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
4. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika i nie mogą być wcześniej
zgłoszone w innych konkursach.
5. Ilość zgłoszonych prac - maksymalnie do 5 prac z danej placówki, każdy uczestnik konkursu
może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone po terminie, nie będą kwalifikowane do
Konkursu.
7. Zgłoszone prace nie będą zwracane, stają się własnością organizatora i mogą zostać wykorzystane
w działaniach informacyjno-edukacyjnych.
VIII. Bibliografia

1. Snoch B., Mała encyklopedia Częstochowy, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy,
Częstochowa 2002.
2. Zwoliński M., Słownik biograficzny regionu częstochowskiego, t. I-II (1998, 2005).
3. Kalendarz miejski 2016 Częstochowa jest kobietą – noty biograficzne dr. J. Sętowskiego.
IX. Ocena prac
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Za główne kryterium oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania,
twórcze i oryginalne podejście do tematu Konkursu, estetykę prac oraz poziom artystyczny.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
4. Organizator przewiduje przyznanie nagród oraz dyplomów.
5. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie www.sod.edu.pl
X. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie następujących
danych osobowych ucznia: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i wizerunek.

2.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
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3.

Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.

Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia wraz z pracą konkursową.

XI. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym zobowiązuje się
poinformować uczestników.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.sod.edu.pl.
Dodatkowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Dorota Kawka, adres e-mail:
d.kawka@sod.edu.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY/UCZNIA
do Miejskiego Konkursu Historyczno-Plastycznego
Częstochowianki na rzecz niepodległej Polski
Dane autora pracy:
Imię .........................................................................................................................................
Nazwisko ................................................................................................................................

Kategoria (zaznaczyć x):
I kategoria: klasy IV-VI
II kategoria: klasy IV-VI i klasy III oddziałów gimnazjalnych
Nazwa, adres i telefon szkoły
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu:
…..............................................................................................................................................

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

(data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły)
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Załącznik nr 2
Miejski Konkurs Historyczno-Plastyczny
Częstochowianki na rzecz niepodległej Polski

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
………………………………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko ucznia, szkoła)

w celu organizacji i wzięcia udziału w Miejskim Konkursie „Częstochowianki na rzecz
niepodległej Polski”, organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia z siedzibą
w Częstochowie ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa (SOD)

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania.
…………………
(Data)

………………….………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym
danym RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia, ul. Kosmowskiej 5,
42-224 Częstochowa, e-mail: poczta@sod.edu.pl, tel./fax: 34 362 51 05
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr
telefonu 34 362 51 05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, art..6 ust. 1 lit. A RODO, w celu organizacji
i wzięcia udziału ucznia w Miejskim Konkursie „Częstochowianki na rzecz niepodległej Polski”,
zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie.

Administrator Danych
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Załącznik nr 3

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELI
Częstochowianki na rzecz niepodległej Polski
1. Halina Poświatowska,
2. Juliette Binoche,
3. Kalina Jędrusik,
4. Ludmiła Marjańska,
5. Zofia Garlicka,
6. Aurelia Woźnicka,
7. Mieczysława Biegańska,
8. Elżbieta Wojnowska,
9. Maria Stypułkowska,
10. Halina Płodowska,
11. Wanda Kopecka,
12. Zofia Idzikowska,
13. Dorota Hassenfeld,
14. Maria Rynkiewicz,
15. Ludwika Dziuba,
16. Wanda Markowska,
17. Barbara Rychlik,
18. Wanda Wereszczyńska,
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