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Cel konkursu
-  kształtowanie  wśród  młodzieży  patriotyzmu  lokalnego  poprzez  poznawanie  historii  swojego
regionu;
- wykształcenie wśród młodzieży potrzeby zapoznania z lokalną placówką muzealną, jej  zbiorami i
wystawami;
- rozwijanie w uczniach umiejętności  korzystania z  różnych źródeł  informacji  oraz  umiejętności
selekcji wiadomości;
Przedmiot konkursu
Tematem  przewodnim  w  tym  roku  jest  „Muzealia  mówią,  czyli  opowiedz  historię  jednego
eksponatu”.  Zadaniem  uczestnika  będzie  wykonanie  zdjęcia  oraz  przygotowanie  historii,  której
bohaterem będzie  jeden z  eksponatów prezentowanych na  wystawie  stałej  w Muzeum Miasta
Jaworzna. Chcemy zachęcić do zapoznania się z nimi, zainteresowania z czego zostały wykonane,
dlaczego i kto je tworzył, jakie mogły były być koleje losu zanim trafiły do muzealnych zbiorów. 

Zasady i warunki uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej klasy IV – VIII.
2.  Praca  konkursowa  powinna  być  przygotowana  w  formie  wydrukowanego  dokumentu
tekstowego. Całkowita objętość nie może przekroczyć 2 stron w formacie A4 (tekst + zdjęcie).
3. Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do 06.05.2022, do godz. 15. 00. pocztą tradycyjną lub
złożyć osobiście do Muzeum Miasta Jaworzna, ul. Pocztowa 5, Jaworzno.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16 maja 2022 r. O terminie wręczenia nagród Organizator
informuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną wyłącznie uczestników którzy znaleźli się w grupie
zwycięzców. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników którzy nie znaleźli się w gronie
laureatów o ich indywidualnych wynikach. 
5. W przypadku nie stawienia się po odbiór nagrody, Organizator może zadecydować o innej drodze
jej wydania lub przepadku.
6.  Do  konkursu  można  zgłaszać prace  które nie  były  wykorzystywane  i  zgłaszane
w innych konkursach oraz nie były dotychczas publikowane.
7. Uczestnik może zostać zgłoszony przez rodzica/opiekuna prawnego lub nauczyciela – opiekuna.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
8. W konkursie nie ma limitu uczestników. 
9. Wyboru zwycięskich prac dokona komisja konkursowa złożona z pracowników muzeum. 
10. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie,
lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
12.  Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  postanowień  Regulaminu  oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia (Załącznik



nr 1 i 1a do Regulaminu) oraz oświadczeniem, że praca została wykonana osobiście, wykorzystane
zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Celem przetwarzania danych jest realizacja Konkursu oraz promocja działalności Organizatora.
3.  Przetwarzanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  będzie  prowadzone  na  potrzeby
przeprowadzenia konkursu oraz promocji na stronie internetowej www. muzeum.jaw.pl Facebooku
oraz w mediach.
4.  Dane przetwarzane w związku z  wygraną w Konkursie,  w szczególności  wizerunek zwycięzcy
utrwalony  podczas  wręczania  nagrody  zostaną  umieszczone  na  stronie  internetowej  muzeum,
portalu społecznościowym oraz mogą być udostępniane mediom.
5. Podanie danych w Karcie zgłoszenia i  jego przesłanie jest dobrowolne, jednak niezbędne dla
realizacji celu przetwarzania, brak podania danych uniemożliwia udział w konkursie.
6.  Rodzicowi/opiekunowi  prawnemu  Uczestnika  konkursu oraz  nauczycielowi  -  opiekunowi
przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich usuwania, przenoszenia oraz uzyskania wyczerpującej
informacji na ten temat. W celu skorzystania ze swoich praw należy wysłać wiadomość na adres e-
mail: iod@muzeum.jaw.pl

Postanowienia końcowe
1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
2. Zasady udziału i przebiegu Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin 
3.  Organizator  zastrzega sobie  prawo zmiany  Regulaminu  pod  warunkiem,  że  taka  zmiana nie
naruszy praw nabytych przez Uczestnika konkursu.
4. Szczegółowych informacji udziela
Elżbieta Trojan
tel. (32) 6181953
e-mail: elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl
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mailto:elzbieta.trojan@muzeum.jaw.pl


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Z dziejów mojego miasta”2022.

Karta zgłoszenia do Konkursu historycznego „Z dziejów mojego miasta” 

1. Nazwisko i imię ucznia …………………………..….……….…………….……………………..
2. Klasa …...............……………………………………………………………..........…................
3. Nazwa szkoły …………………………………………..…………..…………...…..………………..
4. Telefon do rodzica/opiekuna ……………………………….……..…….……………………..

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do wzięcia udziału w konkursie:
1. Akceptuję Regulamin Konkursu.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych w Karcie zgłoszenia oraz wizerunku
przez Organizatora Konkursu w następujących celach:
- udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie konkursu;
- przetwarzanie danych osobowych objętych zgłoszeniem na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu;
- wyłonienie zwycięzców i związana z tym publikacja danych osobowych: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz
miejsce w konkursie;
- promocja działalności Organizatora

Data ……………………  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 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 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 będzie jednostka samorządu terytorialnego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach
w ramach rozliczenia otrzymanych patronatów i dotacji.
5) Dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6)  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. 
7)  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;
8) Przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9)  Podanie  danych jest  dobrowolne,  jednak niezbędne dla  realizacji  celu  przetwarzania,  brak  podania  danych
uniemożliwia udział w konkursie „Z dziejów mojego miasta”;
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data ……………………  Podpis rodziców/opiekunów prawnych  ……………………...…………………



Załącznik nr 1a do regulaminu konkursu „Z dziejów mojego miasta”2022.

Oświadczenie nauczyciela/opiekuna na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych 
w konkursie „Z dziejów mojego miasta”

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

2. Telefon lub e-mail ………………...……………..………………...…..…………………………………..….……………..

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

4. Imię i nazwisko Uczestnika konkursu, klasa …...................……................................................... 

Wyrażenie zgody jest obowiązkowe do zgłoszenia udziału w konkursie:
1. Akceptuję Regulamin Konkursu.
2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  Karcie  zgłoszenia  oraz  wizerunku  przez
Organizatora Konkursu na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu:
- nawiązanie współpracy przy organizacji  konkursu,  przesyłanie drogą elektroniczną lub telefonicznie informacji  o
konkursie, jak również podziękowań dla nauczyciela;
- wyłonienie zwycięzców i związana z tym publikacja danych osobowych nauczyciela: imię i nazwisko, nazwa szkoły;
- promocja działalności Organizatora.

Data ………..………………  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) 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 danych osobowych będzie jednostka samorządu terytorialnego oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach w
ramach rozliczenia otrzymanych patronatów i dotacji.
4) Dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) 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. 
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 narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Podanie danych jest dobrowolne,  jednak niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, tj. nawiązania współpracy
przy  organizacji  konkursu  i  przesyłania  drogą  elektroniczną  lub  telefonicznie  informacji  o  konkursie,  jak  również
podziękowań dla nauczyciela.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Data ……………………  Podpis  ……………………...…………………


