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Regulamin XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym 

„Armia Krajowa Siłą Zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego” 

 

organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno Pedagogicznego w Górze w roku szkolnym 2022/2023 

 

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rodziny Szkół im. Armii Krajowej 

i Bohaterów AK oraz Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej we Wrocławiu. 

 

I. Cele konkursu. 

1. Rozbudzenie zainteresowań historycznych uczniów. 

2. Propagowanie wiedzy o AK i Polskim Państwie Podziemnym. 

3. Kultywowanie wartości i ideałów „Pokolenia Kolumbów”. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków. 

 

II. Udział w konkursie. 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu Polski. 

2. Regulamin konkursu zostanie przesłany do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu 

zgodnie z zasadami zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych. 

 

III. Organizacja konkursu. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego (etap I) i finałowego (II etap). 

Etap I – szkolny. 
1. Uczniowie wykonują pracę artystyczną (forma przestrzenna, malarstwo, grafika, 

rysunek, haft, kartka z komiksu – jedna strona, lub inna) na jeden z podanych 

tematów: 

a) formy walki żołnierzy AK o wolną i suwerenną Polskę, 

b) na czym polegał fenomen Polskiego Państwa Podziemnego?, 

c) udział młodzieży polskiej w walce z hitlerowskim okupantem, 

d) rola duchowieństwa w Polsce Podziemnej, 

e) udział mojej lokalnej społeczności w strukturach Polskiego Państwa 

Podziemnego. 

2. Prace artystyczne wykonane przez uczestników powinny być formą przekazu ich 

wiedzy historycznej dotyczącej tematyki konkursu. 

3. Uczniowie szkół, „starsi” (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych, oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych) mogą wykonać pracę plastyczną, grę 

dydaktyczną lub napisać scenariusz imprezy związanej z tematem konkursu.  

4. Nauczyciel kierujący powinien udzielać wszechstronnej pomocy w sprawie doboru 

literatury i innych źródeł informacji oraz w sprawie optymalnego doboru środków 

wyrazu artystycznego i jego zgodności z wiedzą historyczną. 

5. Każda praca konkursowa winna zawierać informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko 

autora, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna (pod kierunkiem którego uczeń 

przygotowywał się do konkursu). 

Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokonuje oceny prac 

konkursowych. 

6. Zaleca się, aby SKK oceniała prace wg następujących kryteriów: 

a) stopień adekwatności pracy do tematyki konkursu, 

b) celowość doboru materiału rzeczowego i jego zgodność z wiedzą historyczną, 
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c) wymowa i bogactwo zawartych w pracy treści historycznych, 

d) dobór środków artystycznego wyrazu, 

e) oryginalność ekspresji twórczej, 

f) kreatywność wyrazu, 

g) estetyka wykonania. 

7. Prace, które uzyskały co najmniej 70% z przyjętej maksymalnej liczby punktów, 

nadsyłane są w terminie nieprzekraczalnym do 1.02.2023 r. na adres: PCDNiPP-P 

w Górze, plac Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra. 

8. Razem z pracami należy wysłać protokoły z eliminacji szkolnych z podaniem 

następujących danych: liczba uczniów biorących udział w konkursie na etapie 

szkolnym, imiona i nazwiska tylko zakwalifikowanych uczniów do II etapu 

konkursu, odpowiednio imiona i nazwiska uczących nauczycieli. SKK przekazuje 

wraz  nadesłaną  pracą konkursową i protokołem - zgody na przetwarzanie 

danych osobowych każdego ucznia, który został zakwalifikowany do II etapu 

konkursu. 

Wzory: protokołu etapu szkolnego i zgody na przetwarzanie danych osobowych są do 

pobrania na stronie https://pcdn.edu.pl w zakładce Konkursy w miejscu opublikowania 

niniejszego regulaminu. 

9. Prace uczniów, do których nie będzie dołączona zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych nie będą oceniane. 

Etap II – finał ogólnopolski. 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac. Posiedzenie 

Komisji rozpocznie odbędzie się  6.02.2023 r. o godz. 16.00 w PCDNiPP-P w Górze. 

2. Prace oceniane będą odrębnie na poziomie: „młodsi” (uczniowie szkół podstawowych 

klas 4-6) i „starsi” (uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych). 

3. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: 

a) stopień adekwatności pracy do tematyki konkursu, 

b) celowość doboru materiału rzeczowego i jego zgodność z wiedzą historyczną, 

c) wymowa i bogactwo zawartych w pracy treści historycznych, 

d) dobór środków artystycznego wyrazu, 

e) oryginalność ekspresji twórczej, 

f) kreatywność wyrazu, 

g) estetyka wykonania. 

4. Przyjmuje się, że praca otrzymuje 100 punktów, jeśli spełnia w 100% każde 

z wymienionych wyżej kryteriów. 

5. Laureatem I, II lub III miejsca w konkursie zostaje uczestnik, który w finale uzyskał 

co najmniej 80% punktów, odpowiednio w kolejności zdobytych punktów. Dopuszcza 

się miejsca ex aequo.  

 

IV. Postanowienia końcowe. 

1. Uprzejmie prosi się dyrektorów szkół i nauczycieli o rozpropagowanie konkursu, 

a młodzież do licznego w nim udziału. 

2. Uroczyste odczytanie listy laureatów połączone z wystawą prac odbędzie się 

w Zespole Szkół w Niechlowie 10.02.2023 r. o godz. 10.30. Wystawa będzie czynna 

do 25.02.2023 roku. 

3. O terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu (w formie gali laureatów) 

połączonego z rozdaniem nagród zostaną poinformowani nagrodzeni i ich 

opiekunowie. 

https://pcdn.edu.pl/
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4. Informacjami dodatkowymi na temat organizacji konkursu służy odpowiedzialna za 

konkurs z ramienia PCDNiPP-P w Górze – mgr Maria Chomicz-Zych. (tel. 65-544-

12-77). 

5. Każda praca powinna zawierać metryczkę. Prace bez metryczki nie będą ocenianie. 

6. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatorów. 

7. Wzór metryczki (wypełnić pismem drukowanym lub komputerowym): 

 

Imię i nazwisko autora   

Wiek, klasa    

Nazwa i adres szkoły   

Telefon placówki 

rekomendującej 

  

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

(opiekuna) 

  

Tytuł i technika pracy   

 

V. Ochrona danych osobowych. 

1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych, która stanowi treść ww. załącznika. 

2. Zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wizerunku uczestnicy 

zakwalifikowani z etapu szkolnego wyrażają pisemnie. Wzór zgody stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu.  

3. SKK przekazuje organizatorowi tylko listę uczestników zakwalifikowanych do finału 

powiatowego i dołącza do protokołu zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko 

zakwalifikowanych uczniów. 

4. W czasie trwania turnieju, przeglądu lub konkursu uczniowie powinni się znajdować 

pod opieką nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, swoich rodziców lub 

prawnych opiekunów. Organizator nie odpowiada za indywidualne bezpieczeństwo 

ucznia w czasie przebywania na korytarzach, w toaletach, w drodze na konkurs lub 

w czasie powrotu do domu. 

5. Organizator będzie przeprowadzać fotorelację z przebiegu konkursu. Zdjęcia zostaną 

umieszczone na stronach internetowych organizatora (w tym jego mediach 

społecznościowych) w celu udokumentowania wydarzenia oraz w celach promocyjno-

marketingowych. Zdjęcia mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu, celem 

umieszczenia na jego stronach internetowych (w tym mediach społecznościowych) 

w ramach promocji działań i zadań oświatowych. 

6. Organizator ogłosi zwycięzców (laureatów, wyróżnionych, finalistów) na stronach 

internetowych PCDNiPP-P w Górze (w tym jego mediach społecznościowych), 

podając imię i nazwisko laureata konkursu, grupę wiekową, nazwę szkoły oraz imię 

i nazwisko opiekuna. 

7. Organizator może przekazać wyniki konkursu do organu prowadzącego, celem 

umieszczenia informacji na jego stronach internetowych (w tym mediach 

społecznościowych). 
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Załącznik do regulaminu XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym „Armia Krajowa Siłą Zbrojną 

Polskiego Państwa Podziemnego” 

Zgoda na udział w konkursie 
 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 
 

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

(imię i nazwisko) 
 

w konkursie………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(podaj pełną nazwę konkursu, turnieju, itp.) 

 

organizowanym przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Górze. 

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y, iż podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia jak również wycofania 

powyższej zgody. 
 

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu w tym z informacją o przetwarzaniu 

danych osobowych. 

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

                                                                              (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Zgoda na publikację wizerunku  
 

Wyrażam / nie wyrażam
1 

zgodę/y na wykorzystanie przez Powiatowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze wizerunku mojego dziecka. Promując 

działania związane z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych zarejestrowanych podczas realizacji zajęć, konkursów 

i innych uroczystości oraz w mediach (Internecie, prasie, telewizji, gazetkach). Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promocji placówki i nie 

będzie naruszał godności mojego dziecka.  

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

                                                                              (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 Państwa, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze, pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra, tel. 

(65) 544 12 77, e-mail: pcdn@pcdn.edu.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76 300 01 40, mail: iodo@amt24.biz  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie oraz publikacji wizerunku.   

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane 

dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 

określonych celów. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia 

oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa 

okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

8. 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. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wypływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

10. Posiada Pani/Pan prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania skutkować będzie brakiem 

możliwości udziału w konkursie. 
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