VI KONKURS HISTORYCZNY
„NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 1918”
REGULAMIN
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Historycznego pt.: „Niepodległość Polski 1918” (dalej Konkursu)
jest „Centrum Kultury Raszyn” w Raszynie.
2. Honorowym patronem Konkursu jest Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba.
§2
Cele Konkursu
1. Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich
w oparciu o poznawanie historii.
2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski odzyskującej
Niepodległość w oparciu o materiały źródłowe, opracowania naukowe, publikacje
internetowe, podręczniki szkolne.
3. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności formułowania opinii na
temat faktów, wydarzeń oraz postaci historycznych.
§3
Zakres tematyczny Konkursu
W Konkursie obowiązują wiadomości dotyczące następujących obszarów wiedzy:
a) Przyczyny wybuchu I wojny światowej. Państwa uczestniczące w wojnie po stronie
Trójprzymierza i Trójporozumienia. Charakterystyka działań wojennych. Przebieg
wojny (główne fronty, na których toczyły się działania wojenne, największe bitwy
I wojny światowej - z uwzględnieniem bitew na terenie ziem polskich).
b) Skutki I wojny światowej (polityczne, gospodarcze, społeczne, w zakresie techniki
wojennej). Bilans konfliktu (straty finansowe i straty militarne żołnierzy).
c) Czynniki mające wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
d) Rola i działalność w procesie odzyskania niepodległości i w latach 1918-1922 Józefa
Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego.
e) Walka o granice odrodzonej Polski (wojna polsko-ukraińska, powstania śląskie,
powstanie wielkopolskie) ze szczególnym uwzględnieniem wojny polskobolszewickiej i głównych wydarzeń z nią związanych.
f) Wybory do pierwszego sejmu i jego główne postanowienia w okresie działalności.
g) Sytuacja Polski (polityczna, gospodarcza, narodowościowa) w latach 1918-1922.
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§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Raszyn.
Warunkiem uczestnictwa szkoły w Konkursie jest zgłoszenie 3-osobowej reprezentacji
do dnia 2 listopada 2021 roku (wtorek). Formularz Zgłoszeniowy Szkoły wypełniony
przez opiekuna drużyny można dostarczyć bezpośrednio do siedziby Centrum Kultury
Raszyn, Al. Krakowska 29A lub przesłać e-mail'em: info@ckr.raszyn.pl.
Akceptacja Regulaminu Konkursu jest warunkiem niezbędnym wzięcia udziału
w Konkursie.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego, na udział w Konkursie.
Konkurs jest dwuetapowy:
• I ETAP wewnątrzszkolny polega na wyłonieniu trzyosobowej reprezentacji uczniów
z każdej szkoły,
• II ETAP / FINAŁ KONKURSU odbędzie się między 15 a 26 listopada 2021 roku
o godzinie 10.00 w siedzibie Centrum Kultury Raszyn pomiędzy reprezentacjami
uczniów z każdej zgłoszonej szkoły. Etap ten będzie przebiegał na zasadzie:
▪ odpowiedzi na pytania w formie pisemnej oraz
▪ odpowiedzi na pytania w formie multimedialnego quizu z użyciem tabletów
z dostępem do Internetu.
Informacja o przebiegu Konkursu lub składach reprezentacji może zostać opublikowana
na następujących stronach internetowych:
• http://ckr.raszyn.pl/
• https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/
• https://www.facebook.com/AusteriaRaszyn/
Zwycięzcą zostanie reprezentacja, która zdobędzie największą ilość punktów.

§5
Komisja Konkursowa
O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
§6
Nagrody
1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Kultury
Raszyn:
• puchar dla szkoły zwycięskiej reprezentacji,
• nagrody rzeczowe dla każdego członka zwycięskiej reprezentacji.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu finału Konkursu w Sali
Widowiskowej Centrum Kultury Raszyn. Dokładny termin zostanie podany
w późniejszym terminie po uzgodnieniu z Dyrektorami szkół.
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3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Centrum Kultury Raszyn oraz na
stronach internetowych: https://www.ckr.raszyn.pl oraz
https://www.facebook.com/RaszynCentrumKultury/
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie,
z wyłączeniem warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach
Regulaminu organizator będzie informował telefonicznie i ogłaszał je na stronie
internetowej.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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§8
RODO
Administratorem danych podanych przez uczestnika Konkursu jest „Centrum Kultury
Raszyn” - Al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn.
Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu
organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych
i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie:
a. wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którym jest:
• przeprowadzenie Konkursu,
• publikację informacji o Konkursie,
b. prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest:
• umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału,
• umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,
• archiwizację dokumentów.
Dane osobowe przechowywane przez czas określony przepisami prawa.
Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej,
c. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie
i umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu.
Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników Konkursu w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można się z nim
skontaktować za pomocą adresu info@ckr.raszyn.pl.
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