Regulamin
X. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
„Państwo powinno zająć się tym, czym musi, tym, czym nie musi, lepiej zajmie się obywatel”
prof. Jerzy Regulski
W 1990 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej zainicjował proces, który doprowadził do
odbudowy samorządności w Polsce. Od tej chwili możemy mówić, że Rzeczpospolita Polska
poczyniła pierwszy krok w kierunku samorządności. Dzięki reformie samorządowej
mieszkańcy zyskali możliwość współdecydowania o tym, jak wygląda ich najbliższa okolica
i w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze. Reforma samorządowa jest
powszechnie uważana za jeden z najbardziej udanych obszarów polskiej transformacji
ustrojowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dotyczącym problematyki
samorządności w Polsce.
1. Cele turnieju:
upamiętnienie wydarzeń związanych z odbudową samorządu terytorialnego w Polsce;
kształtowanie postaw obywatelskich;
przygotowanie uczniów do uczestnictwa w demokratycznych działaniach
obywatelskich;
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich oraz pobudzenie twórczego
myślenia;
wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, a także wiedzy
o stanie i ochronie środowiska naturalnego;
rozpowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym.
2. Zakres tematyczny konkursu:
istota samorządu terytorialnego (pojęcia: zasada decentralizacji, pomocniczości,
zadanie własne, zlecone, mienie komunalne);
szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania i kompetencje
poszczególnych organów władz samorządowych;
organy stanowiąco - kontrolne i wykonawcze szczebli samorządu terytorialnego
(zasady wyboru, kompetencje, wzajemne relacje);
akty prawa miejscowego;
obywatel a władze samorządowe (wpływ obywatela na decyzje podejmowane przez
władze);
kontrola działalności samorządów;
struktura urzędów samorządowych;
prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu;
zasady prowadzenia kampanii wyborczej;
komisje tematyczne rad i sejmiku;
budżet samorządu;
polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską;
perspektywy i problemy rozwoju powiatu grodzkiego Częstochowa.
3.

Organizatorzy Turnieju:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
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4. Uczestnicy turnieju:
Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z obszaru Częstochowy i powiatu
częstochowskiego
5. Czas trwania turnieju:
kwiecień – maj 2021 r.
6. Terminarz turnieju:
 Ogłoszenie informacji w szkołach: od 12.04.2021 r.
 Zgłaszanie szkół do udziału w turnieju: do 19.04.2021 r.
 Etap I – szkolny: do 7.05.2021 r.

Przesłanie scanu protokołu do Samorządowego Ośrodka Doskonalenia: do 10.05.2021 r.
na adres poczta@sod.edu.pl
 Warsztaty on-line w Urzędzie Miasta – 11.05.2021 r. godz.1400 „Zadania oświatowe

organu prowadzącego”
 Etap II - Finał powiatowy – 21.05.2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza

Słowackiego, Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie
 Uroczyste podsumowanie turnieju – Dni Samorządu Terytorialnego w Częstochowie,

sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy. O dokładnym terminie uroczystości zwycięskie
szkoły zostaną powiadomione drogą mailową.
7. Kolejne edycje turnieju przeprowadza się w danym roku szkolnym.
8. Przebieg turnieju:
Za prawidłowy przebieg całego turnieju odpowiedzialna jest Miejska Komisja Turniejowa
powołana przez Dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
ZGŁASZANIE SZKÓŁ DO TURNIEJU
Zgłoszenie szkół do konkursu odbywa się przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod
adresem: https://www.sod.edu.pl/samorzad/ do dnia 19.04.2021 r.
I ETAP
A. ELIMINACJE SZKOLNE
Za organizację etapu szkolnego odpowiada Szkolna Komisja Turniejowa powołana przez
dyrektora szkoły. Zadaniem Komisji jest ogłoszenie wśród uczniów szkoły informacji
o turnieju i przeprowadzenie etapu szkolnego. Test, który rozwiązywać będą uczniowie,
powinien zostać opracowany przez nauczycieli uczących w danej szkole i służyć
do wyłonienia trzech najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę na etapie
finałowym (w przypadku choroby zakwalifikowanego zawodnika, lub innego zdarzenia
losowego, istnieje możliwość zmiany składu zespołu reprezentującego szkołę w II etapie).
Szkolna Komisja Turniejowa przesyła do 10.05.2021 r. scan protokołu z danymi uczniów,
którzy zakwalifikowali się do II etapu (załącznik nr 1) na adres e-mail:
j.mazniewska@sod.edu.pl. W szczególnych wypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu
z organizatorami, istnieje możliwość zakwalifikowania do II etapu więcej niż jednego zespołu
z danej szkoły.
B.WARSZTATY W URZĘDZIE MIASTA CZĘSTOCHOWY
Dla zwycięskich zespołów wyłonionych w eliminacjach szkolnych zorganizowane zostaną
warsztaty w Urzędzie Miasta Częstochowa. Informacja o dokładnym terminie warsztatów
zostanie przekazana do szkół uczestniczących w turnieju drogą mailową.
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II ETAP - FINAŁ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego,
Aleja Kościuszki 8 w Częstochowie
Szkołę reprezentują 3-osobowe zespoły wyłonione w eliminacjach szkolnych. Zmagania mają
charakter zespołowy, a drużyny odpowiadają na te same pytania przygotowane przez
Powiatową Komisję Turniejową. Zawodnicy, po ogłoszeniu pytania, naradzają się w grupie
i zapisują odpowiedź na kartce. Odpowiedź jest odczytywana przez lidera grupy.
W przypadku gdy szkoły uzyskają takie same wyniki nastąpi dogrywka, podczas której
zespoły odpowiedzą na dodatkowe pytania. Zwycięży szkoła, która zdobędzie największą
liczbę punktów. Decyzje Miejskiej Komisji Turniejowej są ostatecznie i nie ma od nich
odwołania.
WRĘCZENIE NAGRÓD
Zwycięzcy X. Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zostaną uhonorowani podczas
obchodów Dni Samorządu Terytorialnego.
Nauczyciele – opiekunowie uczniów oraz nauczyciele koordynujący turniej w szkołach
otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Szkołom uczestniczącym w II etapie zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
9. Literatura pomocnicza i źródła informacji:
Literatura obowiązkowa do I etapu
Rozdział VII Konstytucji RP;
Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej zgodne z podstawą
programową z dnia 14 lutego 2017 r.
Literatura obowiązkowa do II etapu:
Literatura I etapu oraz:
Statut Miasta Częstochowa - UCHWAŁA NR 108.VIII.2019 RADY MIASTA
CZĘSTOCHOWY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Częstochowy
http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2019/2311/
Literatura pomocnicza:
ABC samorządu terytorialnego, wyd. Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej;
Nowacka Ewa J; Polski samorząd terytorialny, 2005, wyd. Lexis Nexis;
Izdebski Hubert; Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 2004,
wyd. Lexis Nexis.
Strony internetowe:
www.umczestochowa.pl
www.zpp.pl
www.maszglos.pl
www.ceo.org.pl
www.frdl.org.pl/main/poradnik
Wskazana jest też znajomość życia politycznego miasta, wynikająca z własnych obserwacji.
10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:
a. adres do korespondencji: ul. Kosmowskiej 5, 42-224 Częstochowa,
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2.

3.
a.

b.

4.

5.

6.

b. numer telefonu: 34 362 51 05,
c. adres e-mail: sod@edukacja.czestochowa.pl,
d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /SOD/SkrytkaESP.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370
63 14.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później
w trakcie trwania Turnieju przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie X. Powiatowego
Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym oraz publikacja informacji o jego laureatach
na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym
przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do osiągnięcia
powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału
w Turnieju.
Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną
upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Turnieju na
podstawie:
 wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne, a jej brak jest równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych
w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji;
 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, jaki
określony jest w pkt. 3 b, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. W tym przypadku dane osobowe,
w szczególności wizerunek rozpowszechniane będą na podstawie art. 81 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych
w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.),
podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(ePUAP itp.), podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów
informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.
Ponadto dane osobowe będą udostępnianie w serwisie społecznościowym Facebook.
W powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych
osobowych znajdą Państwo w polityce prywatności tego portalu.
Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach
archiwalnych, przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu
ustania określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od
Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;
e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;
g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
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7.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza” ( Dz. 2019 poz.
1231).
W sprawach organizacyjnych konsultacji udziela koordynator projektu: pani Joanna
Maźniewska konsultant SOD, e-mail: j.mazniewska@sod.edu.pl
Organizatorzy proszą o przestrzeganie terminów nadsyłania zgłoszeń oraz o bardzo dokładne
wypełnienie karty zgłoszenia.
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu.
Życzymy powodzenia w twórczych zmaganiach.
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Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU DO II ETAPU
X. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

1. Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….
2. Imiona

i

nazwiska

uczniów

reprezentujących

szkołę

oraz

nauczycieli

przygotowujących do Turnieju:

Lp.
1.

Imię i nazwisko uczestnika

Imię i nazwisko nauczyciela

2.
3.

3. Imię i nazwisko opiekuna zespołu uczniów: …………………………………………...

…...............................................................
Podpis i pieczątka dyrektora szkoły
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Załącznik nr 2

Częstochowa, dnia ………………..r.
……………………………………..
(imię i nazwisko ucznia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia
w ramach X. Powiatowego Turnieju Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam,
że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie
wizerunku mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie przez Samorządowy Ośrodek
Doskonalenia w Częstochowie w postaci fotografii utrwalonych podczas X. Powiatowego Turnieju
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Ponadto Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
w Częstochowie może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię: imieniem,
nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie oraz osiągnięciu ucznia.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania i informowania o działalności organizatora
Konkursu, za pośrednictwem:
a. strony internetowej SOD: www.sod.edu.pl
b. serwisu społecznościowego Facebook: https://www.facebook.com/SOD.Czestochowa
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć z mojego
dziecka wykonanych przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie decyduje o terminach, sposobach i formach
utrwalenia oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.
Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu
(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).
Ponadto oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej
w Regulaminie Konkursu.

........................................................................................
(czytelny podpis rodzica ucznia)

7

