
XI MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY
Z dziejów mojego miasta

REGULAMIN
Organizator
Muzeum Miasta Jaworzna
Urząd Miejski w Jaworznie
Honorowy patronat
Prezydent Miasta Jaworzna
Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach
Cele konkursu
- Propagowanie  zainteresowania  przeszłością  miejsca,  w  którym  mieszkamy  -  naszej  „małej
ojczyzny”
- Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji regionalnej;
- Rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych uczniów:
- Rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych.
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Przeprowadzony zostanie w dwóch
kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych, klasy 4-5;
- uczniowie szkół podstawowych klasy 6-8.
2. Chcemy zainspirować uczniów do wypowiedzi (pisemnej i artystycznej) na  temat „Jaworzno -
najciekawszy zakątek historyczny”.  Będzie to możliwość przedstawienia miejsca które jest częścią
naszego dziedzictwa kulturowego, wpływa na kształtowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej.
Temat pracy powinien odwoływać się do historii, zabytków i wydarzeń z dziejów miasta. Inspiracją
mogą być:
-  znane i  nieznane zabytki,  miejsca o charakterze historycznym,  zakłady przemysłowe, pomniki
wybitnych postaci lub pomniki związane z upamiętnieniem wydarzeń;
- miejsce posiadające wartości historyczne, będące dokumentem niecodziennych wydarzeń - być
może  odbyło się tam spotkanie mające znaczenie dla miasta;
3. Praca konkursowa powinna składać się z następujących elementów: Wypowiedź pisemna oraz
praca  w technice: malarskiej, rysunkowej, grafice komputerowej lub fotografii (do wyboru przez
autora). 
Uczniowie szkół  podstawowych,  klasy 4 – 5: praca pisemna powinna  zajmować pół strony A4,
wielkość czcionki 12 pt. Praca plastyczna o wymiarach 297x 210 mm (format A4, układ dowolny).
Uczniowie szkół podstawowych, klasy 6 – 8: praca pisemna powinna zajmować jedną stronę A4,
wielkość czcionki 12 pt. Praca plastyczna o wymiarach 297x 210 mm (format A4, układ dowolny).
4.  Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i  nie zgłoszone do
innych konkursów.
5. Każda nadesłana praca powinna być czytelnie opisana. Opis powinien zawierać imię i nazwisko
autora, pełną nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.
6. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
7.  Szkoła może być reprezentowana przez  trzech uczniów w danej grupie. Każdy uczestnik może
złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
8. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:
Muzeum Miasta Jaworzna
ul. Pocztowa 5
43 - 600 Jaworzno
Termin składania prac upływa 4 marca 2020, godz. 15.00.



9. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie,
lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
10. W przygotowaniu  pracy konkursowej dopuszcza się wszystkie dostępne źródła wiedzy oraz
zbiory własne autorów.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Wyboru zwycięskich prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników muzeum. Decyzje
Komisji Konkursowej są ostateczne.
2. Szkoła oraz nauczyciele - opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji do 10 marca
2019 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 11.00 w
siedzibie  muzeum.  Laureaci  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy  i  nagrody  rzeczowe,  które  będą
zróżnicowane  w  zależności  od  uzyskanego  wyniku.  Nauczyciele  -  opiekunowie  otrzymają
podziękowanie.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum Miasta Jaworzna, portalu
społecznościowym Facebook oraz w formie komunikatu przekazanego mediom.

Szczegółowych informacji udziela
Elżbieta Trojan,
Muzeum Miasta Jaworzna
tel. (32) 6181953
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl

mailto:elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Z dziejów mojego miasta”.

Zgłoszenie uczestnika

Do zgłoszenia uczestnika należy dołączyć oświadczenie nauczyciela-opiekuna (zał. 1a).

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie historycznym 

„Z dziejów mojego miasta” organizowanym przez Muzeum Miasta Jaworzna 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………….……….…………….……………………..

2. Klasa ….............................................................................................................................

3. Nazwa szkoły …………………………………………..………….……………………………..

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

□ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie historycznym „Z dziejów mojego miasta” na zasadach
określonych w regulaminie konkursu. 

□  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  objętych  zgłoszeniem  do  udziału
w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu.

□ Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy
szkoły) oraz jego miejsca w konkursie.

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w
formie  fotografii  lub  zapisu  tv  na  stronie  internetowej  muzeum,  portalu  społecznościowym  (Facebook)  oraz
materiałach promocyjnych związanych z konkursem.

…..........................................…....………………………………………

(data i czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych))

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Pocztowej 5;

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Jaworzna jest Pani Monika Hołownia - Kampouraki, kontakt mailowy: iod@muzeum.jaw.pl ;

3) Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego przetwarzane będą w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO").

4)  Odbiorcą  danych  osobowych  Twojego  dziecka/podopiecznego  będzie  jednostka  samorządu  terytorialnego  oraz  Kuratorium  Oświaty  w
Katowicach w ramach rozliczenia otrzymanych patronatów i dotacji.

5) Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  Dane osobowe Twojego  dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez  okres  realizacji  konkursu  oraz  jego  promocji  na  stronach
internetowych  i  mediach  społecznościowych  organizatora  oraz  przez  okres  wynikający  z  przepisów prawa,  w  tym  zwłaszcza  związany  z
obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu). 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Twojego dziecka/podopiecznego oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego jest jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie „Z dziejów mojego miasta”.

10) Dane osobowe Twojego dziecka/podopiecznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 



Załącznik nr 1a do regulaminu konkursu „Z dziejów mojego miasta”.

OŚWIADCZENIE

Zgoda nauczyciela – opiekuna na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w konkursie
historycznym „Z dziejów mojego miasta” organizowanym przez Muzeum Miasta Jaworzna (należy

dołączyć do zgłoszenia uczestnika)

1. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna: …….…...….................................................................................. 

2. Imię i nazwisko ucznia …...................……..................................................................... Klasa...................

3. Nazwa szkoły ………….…………………….…………...………………………………………………………… 

4. Telefon/fax szkoły…………………………..……………………………………………………………………….

5. Adres e-mail szkoły ………………………..……………………….………………………………………….......

6. Telefon lub e-mail nauczyciela ……………..……………………………………………………………………..

PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych zgłoszeniem na potrzeby niezbędne 
do przeprowadzenia konkursu (jako nauczyciela-opiekuna)

□ Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) oraz nieodpłatne
rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu tv na stronie internetowej 
muzeum, portalu społecznościowym (Facebook) oraz w publikacjach promocyjnych konkursu.

…..........................................….........…..........

data i czytelny podpis 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Pocztowej 5;

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Miasta Jaworzna jest Pani Monika Hołownia - Kampouraki, kontakt mailowy: iod@muzeum.jaw.pl ;

3) pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie 
Danych Osobowych (dalej "RODO").

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie jednostka samorządu terytorialnego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach rozliczenia
otrzymanych patronatów i dotacji.

4) Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu oraz jego promocji na stronach internetowych i mediach 
społecznościowych organizatora oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji 
dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów konkursu). 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Twojego dziecka/podopiecznego 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest jest warunkiem umownym. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 
skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie „Z dziejów mojego miasta”.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


