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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 

LITERACKO - PLASTYCZNYM 

Z OKAZJI 100 - LECIA  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

„WIELCY POLACY DLA NIEPODLEGŁOŚCI” 

§ 1. Organizatorzy i adresaci konkursu: 

1. Organizatorzy: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 

im. Mariana Rejewskiego 

ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 

85-094 Bydgoszcz 

 

oraz 

 

Szkoła Podstawowa nr 19 

ul. Kapliczna 7 

85-775 Bydgoszcz 

 

2. Adresatami konkursu są uczniowie kl. V- VIII  szkoły podstawowej. 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:  

 plastycznej, 

 literackiej. 

     Są one niezależne od siebie. Uczeń może wziąć udział w obu kategoriach 

     lub w dowolnie wybranej. 

 



4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po 3 prace w  kategorii 

literackiej lub plastycznej. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz 

zgodę rodziców. 

§ 2. Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie wiedzy związanej z  walką Polaków o odzyskanie 

niepodległości. 

2. Kształtowanie postawy patriotycznej. 

3. Rozwijanie zainteresowań historią narodu polskiego, oraz inspirowanie do 

własnej twórczości literackiej oraz plastycznej. 

4. Zapoznanie z sylwetkami osób, które walczyły o niepodległość 

orężem, pędzlem, piórem…, 

5. Rozwijanie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy uczniów  

z różnymi źródłami wiedzy historycznej. 

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 

1. Uczniowie napiszą list do wybranej postaci, w którym odwołają się do jej    

czynów i wykażą ich  związek  z walką o niepodległość Polski. 

 2. Wymagane parametry pracy: 1-1,5 strony A-4, czcionka Time New    

Roman,  rozmiar 12, margines 2,5, pojedyncze odstępy między wierszami. 

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

1. Uczniowie wykonają samodzielnie dowolną  techniką pracę plastyczną 

(format A-3) będącą ilustracją tematu „Wielcy Polacy dla 

niepodległości”. 

      2. Praca powinna przedstawiać sylwetkę postaci walczącej o niepodległość  

          w latach 1795-1918. 

§ 3. Kryteria oceniania 

1. Kryteria oceny prac literackich: 

a) oryginalne ujęcie tematu – napisane językiem zrozumiałym, mające 

walory edukacyjne i popularyzacyjne, 

b) zgodność z tematem i formą listu, 

c) trafność wyboru postaci historycznej, 

d) oryginalność tekstu, 

e) poprawność: językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

2. Kryteria oceny prac plastycznych: 

a) estetyka i efekt wizualny – przejrzystość – techniczna poprawność 

wykonania, 

b)  zgodność z tematem, 

c)  oryginalność, 

d)  estetyka. 



§ 4. Zwycięzcy konkursu 

1. Oceny konkursowych prac dokona powołane przez Organizatora Jury. 

2. Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody. 

§ 5. Terminy 

1. Prace należy dostarczyć do Organizatorów: do 26 października 2018 roku. 

2. Prace plastyczne i literackie należy przesłać tradycyjnie pocztą na adres 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej (decyduje data stempla 

pocztowego) z dopiskiem: Konkurs  „Wielcy Polacy dla niepodległości”. 

Można je także dostarczyć osobiście do biblioteki do pokoju nr 18 

(Wydział Wypożyczalni). 

3. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, 

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz jego e-mail lub telefon 

kontaktowy. 

4. Wyniki konkursu prac plastycznych zostaną podane na stronie 

internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej:  

www.pbw.bydgoszcz.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 19: 

www.sp19.bydgoszcz.pl . 

5. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2018.  

6. Opiekunowie laureatów  uzyskają informację  o dokładnym terminie  

i miejscu wręczenia dyplomów oraz nagród na wskazany adres e-mail lub 

drogą telefoniczną  do 8 listopada 2018r. 

7.  Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. (zał. nr 1) i kartę zgłoszenia (zał. nr 2) 

8.  Prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w bibliotece. 

 

§ 6. Informacje o przetwarzaniu danych 

  
1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu 

jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego  

w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 

Bydgoszcz, tel./fax: 52 341 191 84, e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl. 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców 

uczestnika konkursu (RODO art. 6 ust.1 a). 

3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu  

i ewentualne wykorzystanie danych w celu przekazania nagród. 

4.Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom. 

5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania 

konkursu, do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. 

6.Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich 

danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody  w dowolnym momencie, a także wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

https://poczta.wp.pl/k/


7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału  

w konkursie. 

8.  Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

inspektora ochrony danych w Bibliotece (kontakt: iod@pbw.bydgoszcz.pl, 

tel. 52 341-19-84  wew. 15).  

 

Uwagi dodatkowe 
Prace plastyczne i literackie nie podlegają zwrotowi. 

 

Kontakt z organizatorami: 

Małgorzata Tyczyńska 

tel. kom. 607208040  lub 52 341 30 74 wew.17 

e-mail: malgo.tyczynska@wp.pl 

Dorota Kucińska 

tel. kom. 511528142 

e-mail: dorota-kucinska@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/


 

 

Zał.1 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przystąpieniem do Międzyszkolnego Konkursu „Wielcy Polacy 

dla niepodległości ” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………….. 

ucznia klasy......................  

 

Szkoły.......................................................................w ....................................... 

oraz umieszczenie ich na stronach internetowych organizatorów konkursu: 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej 

nr 19 w Bydgoszczy  wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do 

której uczeń uczęszcza. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu, także 

w celach promocyjnych szkoły i biblioteki, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem 

3) podanie danych jest dobrowolne, 

4) praca może być publikowana nieodpłatnie w całości lub we fragmentach. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację wizerunku ucznia na potrzebę 

dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 

 

 

 

 

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

                                       data                   podpis rodziców/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zał.2 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY 

„WIELCY POLACY DLA NIEPODLEGŁOŚCI” 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

 

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

 

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

 

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

 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Klasa 

Nazwisko i imię nauczyciela 

przygotowującego do konkursu 

literackiego oraz dane kontaktowe. 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

 

L.p. Nazwisko i imię ucznia Klasa 

Nazwisko i imię nauczyciela 

przygotowującego do konkursu 

plastycznego oraz dane kontaktowe 

1. 
 

 
  

2. 
 

 
  

3. 
 

 
  

 


