
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  HISTORYCZNEGO 

„Polscy naukowcy dwudziestolecia międzywojennego” 

organizowanego w roku 100 rocznicy śmierci Gabriela Narutowicza. 

§ 1. Cele konkursu: 

- zainteresowanie młodzieży postaciami polskich naukowców i wynalazców okresu  
dwudziestolecia międzywojennego, 

- rozwinięcie umiejętności wykorzystania technologii do prezentowania wydarzeń 
historycznych. 

§ 2. Organizatorzy 

Organizatorem konkursu są Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława 
Sikorskiego w Częstochowie, ul. Jasnogórska 84/90 oraz Wydział Edukacji Urzędu 
Miasta Częstochowy. 

§ 3. Adresaci konkursu 

Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa śląskiego. 
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

§ 4. Zadanie konkursowe 

Zadaniem konkursowym jest przedstawienie sylwetki i osiągnięć (ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku naukowego / konstruktorskiego) jednej z następujących 
postaci nauki II Rzeczpospolitej (do wyboru):  

- Gabriela Narutowicza 
- Stefana Banacha 
- Hugo Steinhausa 
- Władysława Tatarkiewicza 
- Franciszka Żwirki, Stanisława Wigury, Jerzego Drzewieckiego (jedna praca).  

Zgłoszeni uczniowie realizują zadanie konkursowe w jednej z kategorii: 

a) Prezentacji multimedialnej – realizowanej indywidualnie przez jednego ucznia. 
Prezentacja wykonana w programie Microsoft Power Point lub OpenOffice 
(LibreOffice) Impress  może zawierać maksymalnie 20 slajdów. Podczas oceny 
pracy będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna i edukacyjna, oryginalność 
ujęcia tematu, forma przekazu, wykorzystane materiały. Przy wykorzystanych 
materiałach graficznych i dźwiękowych należy podać źródła (adresy stron 

internetowych, itp.) oraz rodzaj licencji, na jakich zostały one udostępnione 
w Internecie. Wielkość pliku do 40 MB.  

b) Audycji radiowej - nagranej indywidualnie lub maksymalnie przez 3-osobowy zespół. 
Czas trwania audycji: do 7 minut, zapisana w formacie mp3. Podczas oceny pracy 



będą brane pod uwagę: wartość merytoryczna i edukacyjna, oryginalność ujęcia 
tematu, forma przekazu, wykorzystane materiały np. teksty kultury, jakość nagrania 
(warsztat). Wielkość pliku do 40 MB. 

§ 5. Zasady udziału  

1) Do dnia 11 marca 2022r. szkoły dokonują zgłoszenia zespołów (w przypadku 

audycji) bądź uczniów wykonujących prezentacje w formie elektronicznej 
wysyłając na adres e-mail organizatora: historia@tzn.edu.pl wypełnione 
i zeskanowane załączniki do niniejszego regulaminu (za wyjątkiem metryczki – 

załącznika nr 4). W tytule wiadomości należy napisać „Zgłoszenie - Prezentacja” 
lub „Zgłoszenie - Audycja radiowa”.  

2) Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace.  
3) Prace w wersji elektronicznej należy nadsyłać do dnia 18 marca 2022r. na adres 

historia@tzn.edu.pl.  Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony załącznik nr 4 
niniejszego regulaminu (metryczkę pracy). Temat wiadomości: „Prezentacja” lub 
„Audycja radiowa”. 

 

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników  

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Technicznych Zakładów Naukowych im. 
gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie w dniu 5 kwietnia 2022r. dokona 
rozstrzygnięcia konkursu i powiadomi drogą elektroniczną o wynikach konkursu 
wszystkie szkoły biorące w nim udział. Informacja zostanie wysłana na adresy e-mail, 
z których nastąpiło zgłaszanie prac. 

Komisja przyzna: 1, 2 i 3 miejsce w każdej z kategorii.  

O terminie wręczenia nagród zwycięskim uczniom / drużynom i podsumowania 
konkursu Organizator poinformuje w wiadomości zawierającej wyniki konkursu. Termin 
i sposób wręczenia nagród będzie uzależniony od aktualnej sytuacji epidemicznej 

§ 7. Zasady przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych są Techniczne Zakłady Naukowe im gen. 
Władysława Sikorskiego w Częstochowie. Kontakt z administratorem danych 
osobowych możliwy jest pod adresem: tzn@edukacja.czestochowa.pl. 

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych możliwy jest poprzez 
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14. 

3. Pozyskane dane osobowe uczestników konkursu, opiekuna oraz przedstawicieli 
uczestników niepełnoletnich przetwarzane będą w celu: 
a) zgłoszenia oraz udziału w Wojewódzkim konkursie historycznym „Polscy 

naukowcy dwudziestolecia międzywojennego” 
b) publikacji wyników konkursu oraz uroczystości wręczenia nagród na stronach 

internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych Organizatora, w przypadku wyrażenia zgody. 



4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie 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). 

5. Osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez 
przekazanie na adres administratora danych osobowych stosownego oświadczenia. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jej wycofaniem. 

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz 
wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.  

7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby realizacji Konkursu, nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.  

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych 
osobowych.  

9. Podanie danych nie stanowi obowiązku ustawowego, niemniej bez ich podania nie 
jest możliwy udział w Konkursie. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 
 

VIII. Załączniki: 

 
1. Karta zgłoszenia uczniów/zespołów 
2. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów nieletniego uczestnika konkursu 

3. Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu 
4. Metryczka pracy konkursowej  

  



 

 Załącznik nr 1 

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY 
„Polscy naukowcy dwudziestolecia międzywojennego” 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 
1. Dane kontaktowe szkoły: 

Nazwa: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………….. 

Telefon/e-mail: …………………………………………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko ucznia/uczniów oraz klasa: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
3. Opiekun: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………… 

Telefon/e-mail służbowy…………………………………………………………. 
 
 

 …………………....….............…………… 
 Data, miejsce, podpis opiekuna (nauczyciela) 

  
  



Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
uczestnika niepełnoletniego 

 

Ja, ……………………………………................……....…………. opiekun prawny/rodzic 

 ucznia……………………………….....……………....…………….. klasy……...........….. 

szkoły……………………………………………………….........................…………………. 

po zapoznaniu się z regulaminem Wojewódzkiego konkursu historycznego „Polscy 
naukowcy dwudziestolecia międzywojennego” wyrażam zgodę na udział w nim mojego 
dziecka, na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz na utrwalenie 
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy 
o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale 
zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji 
z konkursu na stronach internetowych organizatora, i oficjalnych profilach mediów 
społecznościowych Organizatora na potrzeby konkursu. 

 
 
 
 ……………………………………… 
 Data, miejsce, podpis opiekuna  

 
 
  



Załącznik nr 3 

 
Oświadczenie opiekuna uczestnika konkursu  
 

Ja,…………………….......................……………………………………. jako opiekun 
uczestnika/uczestników Wojewódzkiego konkursu historycznego „Polscy naukowcy 
dwudziestolecia międzywojennego” 

ze szkoły………………………………………………………………......................…………. 
oświadczam, że zapoznałem(-am) się z jego regulaminem i w pełni akceptuję jego treść 
oraz wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku zgodnie z art. 
81  ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie 
w materiale zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu 
zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych organizatora, mediach 
i oficjalnych profilach mediów społecznościowych Organizatora na potrzeby konkursu. 

 
 
 
 …………………….........………………… 
 Data, miejsce, podpis opiekuna - nauczyciela  

 
 

  



Załącznik nr 4 

 
METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ 
Wojewódzkiego konkursu historycznego  

„Polscy naukowcy dwudziestolecia międzywojennego” 
 

 
1. Tytuł i forma pracy (audycja/prezentacja multimedialna) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
2. Imię i nazwisko ucznia/ zespołu uczniów, klasy: 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 
3. Opiekun: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… 

Telefon / e-mail służbowy…………………………………………………………. 

 
4. Dane kontaktowe szkoły: 

Nazwa …………………………………………………………………………… 

Adres…………………………………………………………………………….. 

Telefon / e-mail…………………………………………………………………… 

 
 

  
 ………………………………… 
 Pieczątka szkoły, podpis dyrektora 

 


