
 

Z okazji Dnia Patrona Szkoły 

Bolesława Chrobrego 

 
Szkoła Podstawowa nr 16                                        

im. Bolesława Chrobrego 

w Częstochowie 

 
 

zaprasza uczniów do udziału 

w I Powiatowym Konkursie 

 

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

 

 

 

 
I. Cele edukacyjne i wychowawcze konkursu: 

 

1. Pogłębienie wiedzy na temat czasów i życia pierwszego koronowanego króla Polski Bolesława 

Chrobrego, 

2. Inspirowanie uczniów do poszerzenia wiedzy z historii pierwszych Piastów, 

3. Rozwijanie zainteresowań historycznych i literackich uczniów, 

4. Doskonalenie umiejętności tworzenia  prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem grafiki 

komputerowej, 

5. Rozwijanie twórczego myślenia, innowacyjności,  kreatywności  oraz samodzielności                                                                      

w niebanalnych działaniach dzieci i młodzieży, 

6. Odkrywanie talentów. 



II. Zasady ogólne 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie według ustalonych kategorii. 

2. Uczniowie i ich rodzice nie ponoszą  opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie. 

 

III. Regulamin 

 

1. Konkurs  adresowany jest do: 

a) uczniów klas IV – VI, 

b) uczniów klas VII – VIII.  

3. Zadaniem uczestnika konkursu z klas IV – VI jest wykonanie kreatywnej prezentacji na temat 

Bolesława Chrobrego w formie lapbooka.  

4. Zadaniem uczestnika konkursu z klas VII – VIII jest wykonanie prezentacji multimedialnej                   

w programie Microsoft PowerPoint lub LibreOffice Impress  

z wykorzystaniem grafiki komputerowej i elementów wizualizacji danych takich jak: zdjęcia, 

rysunki, animacje, obiekty WordArt (Fontwork), clipart, grafika SmartArt, hiperłącza                            

do slajdów lub obiektów, opisy, tabele, filmy, podkłady muzyczne, narracje autora. 

Prezentację należy zapisać wpisując w nazwie pliku - skrót nazwy szkoły oraz inicjały autora 

pracy, np. SP16-PN. Maksymalny rozmiar pliku - 50 MB.     

5. Prace można dostarczyć do organizatora osobiście, lub przesłać na adres poczty 

elektronicznej: konkursysp16@wp.pl  do 28 marca 2022 r. 

6. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie  o wyrażeniu zgody                                       

na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia w ramach Konkursu Bolesław Chrobry – 

pierwszy król Polski (załącznik nr 1 i 2, można przesłać skan: sp16@edukacja.czestochowa.pl)                                                                   

7. Praca ma mieć charakter samodzielny. 

8. Kryteria oceny:  

a. zgodność z tematem, 

b. oryginalność pracy, pomysłowość, 

c. estetyka wykonania. 

9. Ocena prac konkursowych: 

a. prace oceniać będzie specjalnie powołane jury konkursowe, 

b. jury czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac konkursowych, 

wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody za I, II i III miejsce w każdej z grup 

wiekowych, 

c. decyzja komisji, co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna. 

10.  O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.                                                                                                                                

Zostaną one także opublikowane w Życiu Częstochowy i Powiatu. 

11. Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Nauczyciele – 

opiekunowie nagrodzonych uczniów otrzymają podziękowania. 

12. Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli nagrodzeni uczniowie oraz ich opiekunowie zostaną 

zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w Dniu Patrona Szkoły (kwiecień 2022 rok). 

13. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie 

prawo do nieodpłatnej ich prezentacji.  

14. W przypadku pytań prosimy o kontakt                                        

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, ul. Ułańska 5/7,  

tel. 34 365 76 74, sp16@edukacja.czestochowa.pl                                                                                                                     

 

                                                                                 Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy:   

mgr Jolanta Biernacka                                                                                        Dyrektor                                          

mgr Katarzyna Bartczak                                                                    Szkoły Podstawowej nr 16 

mgr Małgorzata Gwara                                                                          mgr Jolanta Dominiak                                                                                                                                                                            

mgr Agnieszka Trzeciakowska      

mgr Jarosław Nurek                                                                                                                               



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z 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 dziecka / ucznia jest                                                                                           

Szkoła Podtsawowa nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie. 

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: 

a. listownie na adres siedziby administratora: ul. Ułańska 5/7,                                                                    

42-202 Częstochowa; 

b. telefonicznie pod numerem: 34 365 76 74; 

c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp16@edukacja.czestochowa.pl  

d. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP – adres skrytki: /Gimnazjum16Czwa/SkrytkaESP 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/i skontaktować                      

za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod                   

nr 34 370 63 14. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych                                          

z przetwarzaniem danych. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: 

a. Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Powiatowego Konkursu 

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski przetwarzane będą w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja, przeprowadzenie i ogłoszenie 

wyników Konkursu na stronie internetowej Administratora oraz w dzienniku informacyjnym 

Życie Częstochowy i Powiatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich 

podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.  

b. Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie zostaną 

upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu 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*. 

4. 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 (poczta elektroniczna, ePUAP 

itp.), podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych 

oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej. Dodatkowo dane osobowe ucznia zostaną 

przekazane do dziennika Życie Częstochowy i Powiatu. 

Ponadto dane osobowe będą udostępnianie serwisie społecznościowym Facebook. W powyższym 

przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo                           

w polityce prywatności tego portalu. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres 

niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3. Dane następnie będą przechowywane w celach 

archiwalnych,  przez okres 5 lat, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, chyba że przepisy 

mailto:iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl


szczególne stanowią inaczej. 

W przypadku danych określonych w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania 

określonego tam celu przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody. 

6. 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). 

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) 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu I Powiatowego Konkursu Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

 

 

KARTA ZŁOSZENIA UCZESTNIKA DO 

I POWIATOWEGO KONKURSU Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

POD PATRONATEM MEDIALNYM ŻYCIA CZĘSTOCHOWY I POWIATU 

 

 

Częstochowa, dnia ………………..r. 

 

Imię i nazwisko ucznia   ……………………………………………...........................................          

 

Klasa  ………………. 

 

Nazwa, adres, telefon i email szkoły………………………………………………............................... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun ucznia (imię, nazwisko)………………………………………………………………  

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z  Regulaminem I Powiatowego Konkursu                             

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

 

 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica /opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu I Powiatowego Konkursu Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka/ucznia w 

ramach Powiatowego Konkursu Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski 

 

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 Szkołę Podstawową nr 16 im. Bolesława 

Chrobrego w Częstochowie w postaci fotografii utrwalonych podczas I Powiatowego Konkursu 

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski  

Ponadto Szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię lub film: imieniem, 

nazwiskiem, nazwą przedszkola/szkoły, informacją o klasie/wieku i osiągnięciu dziecka/ucznia.  

Dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania i informowania o działalności organizatora 

Konkursu, za pośrednictwem: 

• strony internetowej: http://sp16czest.szkolnastrona.pl 

• dziennika informacyjnego Życie Częstochowy i Powiatu 

• serwisu społecznościowego: Facebook 

• gazetki szkolnej: Szkołowisko 

• gablot / tablic informacyjnych na terenie szkoły. 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem 

mojego dziecka wykonanych przez Szkołę. 

Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu 

(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej). 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu. 

 

 

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

(czytelny podpis rodzica) 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 


