
                                                                           

     
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej   

w Henrykowie  „SIKORKA’” 

 

 

 

KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :                                                                             

GRA PLANSZOWA  „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” 
 

§1 

Organizatorzy konkursu 
 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół  Szkoły Podstawowej                                                                                                                                               

im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „SIKORKA”.  

2. Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu „W poszukiwaniu historii Ziębic- 700 lat 

Księstwa Ziębickiego” , współfinansowanego przez Gminę Ziębice. 

 

§2 

Cele konkursu 
 

1. Podniesienie poziomu wiedzy historycznej i znajomości regionu powiatu ząbkowickiego                        

w szczególności terenów dawnego Księstwa Ziębickiego. 

2.  Kształtowanie postaw patriotycznych, kulturalnych i prospołecznych. 

3. Umiejętność wyrażania przez dzieci i młodzież własnych spostrzeżeń i doświadczeń na 

podstawie zdobytej wiedzy i ogólnej wiedzy o najbliższym regionie w działalności 

plastycznej. 

4. Kształtowanie u dzieci i młodzieży troski o zachowanie i dbałość  o różnorodne pomniki, 

świadectwa, budowle, miejsca historyczne,  różnorodność kulturową. 

5. Uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

krajobrazu. 

6. Zwrócenie uwagi na konieczność propagowania idei ochrony zabytków.  

7. Szerzenie wiedzy na temat regionalnych bogactw kulturowych: kuchni, zwyczajów, 

obyczajów, obrzędów, świąt i innych.  

8. Pobudzenie kreatywności uczestników konkursu, 

9. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych uczniów. 

10. Kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia. 

11. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko. 



12. Wspieranie uzdolnień uczniów. 

 

 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl.4-8  szkół podstawowych i ponadpodstawowych                  

z terenu Gminy Ziębice  w odpowiednich kategoriach wiekowych: 

 Młodsi  - klasy 4-5 SP, 

 Starsi - klasy 6-8 SP  i uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

 

§4 

Zasady udziału w konkursie: 

 

1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie. Jest adresowany do 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Ziębice. 

2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest stworzenie gry planszowej  

 ,, Śladami naszych przodków”. 

3. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę z następującymi danymi: 

- imię i nazwisko, 

- klasa, 

- nazwa szkoły. 

4. Prace konkursowe mogą być wykonane grupowo (do 3 osób) lub indywidualnie. Każdy 

uczestnik lub grupa uczestników konkursu może wykonać i oddać jedną pracę. 

5. Wymiary formatu  pracy – dowolne.  

6. Forma i technika wykonania pracy – dowolne; dopuszczalne elementy przestrzenne typu 

składane części. 

7. Czas trwania konkursu :10.10.2022r. –  28.10.2022r.   

8. Przyjmowanie prac konkursowych:  do : 28 października  2022r.  Prace przekazane  po terminie 

nie będą oceniane. 

Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora konkursu: 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO                                            

W HENRYKOWIE 

ul. POLNA 9 

57-210 HENRYKÓW 



9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych. 

10 . Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do wykorzystywania prac dla 

promocji konkursu w Internecie. 

11.  Jury oceniające zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 

12. Dla laureatów przewidziane są nagrody, które zostaną przyznane w dwóch kategoriach 

wiekowych. 

13. Do dnia  14 listopada  2022r. organizator przekaże do szkół biorących udział w konkursie 

informacje o wynikach   oraz terminie i sposobie przekazania nagród laureatom. 

14. Do regulaminu konkursu dołącza się materiały pomocnicze do wykorzystania przez 

uczestników: 

-  cztery plansze z  zarysem  mapy Księstwa Ziębickiego 

 

§5 

Zasady konkursu: 

1. Wybierz jedną z trzech plansz z wizerunkiem Księstwa Ziębickiego i na jej podstawie stwórz 

własną grę planszową. 

2. Ustal zasady gry: 

*przedział wiekowy graczy 

*ilość grających 

*trasę gry z miejscami:  START i META 

*poruszanie się po trasie przy pomocy kostki i pionków. 

3. Umieść na trasie miejsca ze specjalnymi zadaniami (łatwiejszymi i trudniejszymi). 

4. Utwórz objaśnienia do poruszania się po planszy w formie legendy lub zestawu kart (lub innej). 

** Możesz dodać swoje postacie, miejsca, przedmioty, typu  skrzaty, gnomy, trolle, rusałki, duchy, 

rycerze, mnisi, księżniczki, smoki, lwy, potwory,  pułapki, mosty zwodzone, zapadnie, schody, 

lochy. 

 

§6 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Zgodność pracy z tematem. 

2. Walory artystyczne, np. wypełnienie tła, naniesienie elementów krajobrazu, kolorystyka 

pracy. 

3.  Staranność i estetyka wykonania pracy. 

5. Oryginalność w podejściu do tematyki przedstawianych elementów. 

6. Pomysłowość wykonania pracy konkursowej. 



7. Samodzielność wykonania pracy konkursowej. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Uczniowie oraz opiekunowie w momencie zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych do celów konkursu. 

2. Decyzje jury są ostateczne. 

3. Kwestie sporne rozstrzyga prezes Stowarzyszenia Przyjaciół  Szkoły Podstawowej                                                                                                                                               

im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „SIKORKA” . 

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu może wprowadzać w formie pisemnych 

uzupełnień tylko Organizator Główny Konkursu.  

 

Uprzejmie prosimy o terminowe zgłoszenie udziału. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

 

KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :                                                                             

GRA PLANSZOWA  „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” 

 

Imię i nazwisko  uczestnika  .............................................................................................. 

Klasa ................................................. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………. 

Nazwa i adres szkoły…………………………………………………………………… 

 

                                                                                

                                                                                                      

 

 

 

…………………….                                         …………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :  

          GRA PLANSZOWA  „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), (DUUE L119 z 2016 ze 

zm.), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują uczestnikowi określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem uczestnika danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie. Dane osobowe są 

przetwarzane z poszanowaniem praw i wolności uczestnika, w granicach obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją historyczno-

plastycznego  :  GRA PLANSZOWA  „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW”  jest  

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego  ul. Polna 9,  57-210 Henryków, e-

mail: sph@oswiata-ziebice.pl 

2. Z inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych można 

skontaktować się poprzez adres e-mail:    iiod@gceis.pl :  art. 6 ust. 1 lit. a RODO w oparciu 

o załącznik  do Regulaminu - w konkursie fotograficznym,  art. 6 ust. 1 lit c RODO,                        

w związku z art. 51 ust.1 pkt. 14 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. poz.1148 z 2019 ze zm.).  

3. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów mogą być 

udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa.  

4. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

5. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów będą 

przechowywane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania , lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach . W związku                                     

z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie 

danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów przysługuje 

prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): a) dostępu do treści 

danych (zgodnie z art. 15 RODO); b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);                       

c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); d) ograniczenia przetwarzania danych 

mailto:sph@oswiata-ziebice.pl
mailto:iiod@gceis.pl


(zgodnie z art. 18 RODO); e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); f) prawo do 

wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem.  

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. gen. Władysława 

Sikorskiego w Henrykowie danych osobowych uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych 

opiekunów narusza przepisy RODO przysługuje uczestnikowi/rodzicom/opiekunom prawnym 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w postaci nazwy szkoły, 

imienia, nazwiska, klasy oraz informacji dot. szkoły do której uczestnik uczęszcza jest 

dobrowolnym, ale koniecznym warunkiem, aby brać udział w konkursie. Zgoda na 

wykorzystanie wizerunku uczestnika ma charakter dobrowolny . Powyższe zgody mogą być 

w każdym czasie cofnięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

8. Dane osobowe uczestnika konkursu/jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą 

przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie 

profilowania. 

Podpis rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 

 …………………….. ..…….………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

 Zapoznała/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą konkursu historyczno- plastycznego                               

KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :     GRA PLANSZOWA  „ŚLADAMI 

NASZYCH PRZODKÓW” regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych mojego dziecka………………………………………………………… 

(imię  i nazwisko ucznia) do celów konkursowych w związku z organizacją konkursu 

historyczno- plastycznego KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY :GRA 

PLANSZOWA  „ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW” w roku szkolnym 2022/2023 

.Zakres zgody na publikację wyników  i wizerunku obejmuje: prezentację wyników laureatów 

konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród podczas podsumowania konkursu, a także 

publikację zdjęć  konkursowych  i uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej 

Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego   w Henrykowie. 

 

Miejscowość i data.......................................... 

 

 

 Podpis rodzica /rodziców/ opiekuna prawnego/opiekunów prawnych 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 


