GŁOGOWSKI KONKURS HISTORYCZNY
„HISTORIA W PUDEŁKU”
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA RAFAELA ROKASZEWICZA

Koordynatorzy:
Agnieszka Filipczak
Anna Wawryszewicz
Anna Sołtysik
Renata Wojciechowska

Drodzy Nauczyciele! Drodzy Uczniowie!
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w powiatowym konkursie historycznym
„Historia w pudełku”.

Regulamin konkursu:
Organizatorzy konkursu:
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie oraz Szkoła Podstawowa nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Celem konkursu jest:
 upowszechnianie wiedzy historycznej, istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej
oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych,
 wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy
historycznej,
 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych,
 umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności poza
macierzystą szkołą,
 pogłębienie wiedzy historycznej,
 rozwijanie twórczego myślenia, wyzwalanie wyobraźni, kreatywności,
 doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania
informacji z różnych źródeł,
 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.
Zasady uczestnictwa:
 konkurs skierowany jest do uczniów klasy siódmych i ósmych szkół podstawowych,
znajdujących się na terenie powiatu głogowskiego,
 konkurs polega na wykonaniu pracy plastyczno-historycznej zatytułowanej „55lecie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie” (w pudełku
o wymiarach np. 370 x 290 x 140 mm, 250 x 150 x 100 mm należy umieścić
wszystko, co kojarzy się z działalnością i historią muzeum na przestrzeni 55 lat,
np. zdjęcia, figurki, rysunki),

 każda praca powinna na odwrocie zawierać informację o autorze pracy (imię
i nazwisko, klasa i szkoła, nauczyciel – opiekun),
 termin i miejsce składania prac: 14.01.2022 r.
 wypełnienie przez rodzica/ prawnego opiekuna zgody na publikację danych na
stronie internetowej oraz zgody na publikację wizerunku,
 prace należy dostarczyć do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie,
 warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest odesłanie karty zgłoszeniowej do
dnia 15.10.2021 r. do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie, ul. Gomółki 43,
 o rozstrzygnięciu konkursu zostaną Państwo poinformowani do dnia 28.01.2022 r.
Finaliści i laureaci konkursu:
 finalistami konkursu są uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3,
 laureatami konkursu są uczniowie, którzy zajęli miejsca 4-10.
Kryteria oceniania prac:
 wartość merytoryczna i historyczna,
 zasób wykorzystanych elementów i ich zgodność z tematyką konkursową,
 pomysłowość w ujęciu tematu,
 oryginalność,
 kreatywność,
 estetyka.
Organizatorzy:

Dyrektor:

Agnieszka Filipczak

Waldemar Hass

Anna Wawryszewicz
Anna Sołtysik
Renata Wojciechowska

Joanna Powiłan-Wachowiak

 Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr telefonu:
504-085-446 (R. Wojciechowska) lub 504-225-871 (A. Sołtysik)

KARTA ZGŁOSZENIOWA SZKOŁY DO KONKURSU
„HISTORIA W PUDEŁKU”

Nazwa i adres szkoły

Telefon szkoły

e-mail szkoły

Imię i nazwisko
osoby
odpowiedzialnej
Telefon do
kontaktów

……………………………………………..
(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

………………………, ………………………….
(miasto)
(data)

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 1 - zgoda na publikację danych na stronie internetowej
Wyrażam

zgodę

na

publikowanie

danych

osobowych

mojego

dziecka

………………………………………………..w postaci Imienia i Nazwiska oraz klasy i szkoły na stronie
internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie oraz Szkoły Podstawowej nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (konkurs „Historia w
pudełku”) w celu prowadzenia kroniki i promocji organizowanego wydarzenia.
INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w
Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40, e-mail: iod@odoplus.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 5 lat na stronie
internetowej szkoły lub do czasu wycofania zgody na publikację.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…….……………………, ………..…………………………………
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest: Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67–200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Pani/Pana oraz dziecka proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel.: +48 76 300 01 40.
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w konkursie, w tym
przede wszystkim w celu wyłonienia laureatów konkursu i wydania nagród.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda w celu realizacji
przeprowadzenia konkursu.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: Podmioty upoważnione na
podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6) Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją konkursu lub do czasu
wycofania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze
przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano
inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.
11) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych do państw trzecich
(tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału dziecka w
konkursie.

……….……………………, ………..…………………………………
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

………………………, ………………………….
(miasto)
(data)
ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU NR 2 - zgoda na publikację wizerunku
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu (organizatorów konkursu -„Historia w pudełku”).
……………………………………………………………………………………………………………..
(Imię i nazwisko dziecka)
INFORMACJA
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
w Głogowie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: iod@odoplus.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres 5 lat na stronie
internetowej szkoły lub do czasu wycofania zgody na publikację.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie
zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

…….……………………, ………..…………………………………
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest: Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67–200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi Pani/Pana oraz dziecka proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych: iodo@amt24.biz, tel.: +48 76 300 01 40.
3) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w konkursie, w tym
przede wszystkim w celu wyłonienia laureatów konkursu i wydania nagród.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda w celu realizacji
przeprowadzenia konkursu.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: Podmioty upoważnione na
podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6) Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją konkursu lub do czasu
wycofania zgody.
7) Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze
przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano
inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10) Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.
11) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych do państw trzecich
(tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału dziecka w
konkursie.

…….……………………, ………..…………………………………
data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)

