Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w

I POWIATOWYM KONKURSIE PATRIOTYCZNYM
pod hasłem:

„Pamiętajcie o Polsce!”
organizowanym z okazji

Święta Niepodległości
CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w
Kaszycach, Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach, Archiwum Państwowe w Przemyślu pod
honorowym patronatem Starosty Powiatu Przemyskiego Jana Pączka i Wójta Gminy Orły
Bogusława Słabickiego.
Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy o pułkowniku Czesławie Mączyńskim - urodzonym w Kaszycach
(gmina Orły) oraz historii Polski związanej z walką o niepodległość,
- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie zainteresowań historycznych, literackich, plastycznych, multimedialnych,
- pobudzanie aktywności twórczej i estetycznej oraz uwrażliwianie na wartości
humanistyczne,
- wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy i samokształcenia,
- włączenie się w obchody Święta Niepodległości oraz Dnia Patrona Szkoły Podstawowej
w Kaszycach.
Mottem konkursu są ostatnie wypowiedziane przed śmiercią słowa: ,,Pamiętajcie o Polsce!”
pułkownika artylerii Wojska Polskiego Czesława Mączyńskiego, Naczelnego Dowódcy
Obrony Lwowa w listopadzie 1918 r., polityka II Rzeczypospolitej, posła na Sejm RP
w latach 1922-1927, nauczyciela - urodzonego w Kaszycach – gmina Orły, którego życie
i działalność społeczna zasługuje na pamięć. Hasło konkursu nawiązuje również do walk
narodowowyzwoleńczych oraz Ojców naszej wolności jak i do ogólnie pojętej polskości
i umiłowania ojczyzny przez młode pokolenie.

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Przemyśla oraz powiatu
przemyskiego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:


klas I- III



klas IV-VI



klas VII- VIII

W konkursie chętni uczniowie mogą wziąć udział w następujących kategoriach:

KATEGORIA LITERACKA
przeznaczona dla uczniów klas IV-VI i VII- VIII

Chętni uczniowie przygotowują pracę literacką:

w formie wiersza, poświęconą Pułkownikowi Czesławowi Mączyńskiemu lub
Ojcom Niepodległości, bądź nawiązującą do historii Polski z czasów walk
niepodległościowych ukazującą bohaterstwo, oddanie w kontekście historycznym oraz
w odniesieniu do pojęcia współczesnego patriotyzmu, ukazując piękno ojczyzny, jej
tradycje z perspektywy dorastającego człowieka,


nie może być kopią istniejącego już utworu,



objętościowo – minimum dziesięć wersów,


w wydruku komputerowym w programie Word, czcionka Times New Roman 12,
interlinia 1,5.
Uwaga!
Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, tytuł, nazwę
i adres szkoły z numerem telefonu, klasę do której uczeń uczęszcza, a także imię i nazwisko
nauczyciela - opiekuna zgłaszającego pracę.
Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na publikację pracy, wizerunku
oraz imienia i nazwiska autora.

KATEGORIA PLASTYCZNA
przeznaczona dla uczniów klas I-III, IV-VI i VII- VIII
Chętni uczniowie przygotowują pracę plastyczną:


w formie rysunku, pracy malarskiej lub plakatu tematycznie nawiązującą do
postaci Pułkownika Czesława Mączyńskiego, Obrońców Lwowa, bohaterów i walk
narodowowyzwoleńczych, Święta Niepodległości w nawiązaniu do hasła
konkursowego, ukazując współczesny patriotyzm w oparciu o historię i tradycje
narodu z perspektywy współczesnego Polaka.





nie może być ona kopią istniejącego już wytworu,
powinna być wykonana w formie płaskiej, dowolną techniką,
w formacie – A2, A3, A4.
Praca powinna być w formie płaskiej

Uwaga!
Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę : imię i nazwisko autora, tytuł,
nazwę i adres szkoły z numerem telefonu, klasę do której uczeń uczęszcza, a także
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna zgłaszającego pracę.
Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na publikację pracy,
wizerunku oraz imienia i nazwiska autora.

KATEGORIA PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
przeznaczona dla uczniów klas IV-VI i VII- VIII
Chętni uczniowie przygotowują prezentację multimedialną:





nawiązującą do hasła konkursu, w której przedstawią sylwetkę Pułkownika Czesława
Mączyńskiego, historię walk narodowowyzwoleńczych i jej bohaterów, nawiązując do
Święta Niepodległości i ówczesnych form patriotyzmu,
nie może być ona kopią istniejącego już wytworu,
wykonaną w programie PowerPoint, na nośniku CD,
liczba slajdów od 15 do 20 z uwzględnieniem poprawności językowej i merytorycznej oraz
podaniem źródeł,
Uwaga!
ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły do której uczęszcza,
a także imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna .
Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na publikację pracy,
wizerunku oraz imienia i nazwiska autora.

Uwagi końcowe
Uwaga! Jeden uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii, tj.: literackiej,
plastycznej lub na pracę multimedialną. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.
1. Prace konkursowe wraz z oświadczeniami rodziców oraz klauzulą RODO ( w
załączeniu) należy złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub przesłać pocztą (
decyduje data stempla pocztowego) do 28 października 2021 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Orłach ul. Szkolna 1, 37-716 Orły.
2. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac złożonych w
wyznaczonym terminie i spełniających kryteria niniejszego regulaminu.
3. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia do odbioru osobistego,
bez możliwości wysyłki.
4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej w
Kaszycach podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości i Dnia Patrona
Szkoły, o czym wcześniej zostaną poinformowani nauczyciele - opiekunowie
laureatów.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 16 671 12 050

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników
POWIATOWEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO
pod hasłem - ,,Pamiętajcie o Polsce”.
organizowanego przez:
Szkołę Podstawową im. płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach , Gminną Bibliotekę
Publiczną w Orłach, Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Orłach z siedzibą przy ul. Szkolnej 1 w Orłach, tel. 16 671 20 50 e-mail: biblioteka@ugorly.pl
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w ww. firmie: e-mail: bwarchal@onet.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań organizatorów polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych
ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, iw oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 27 czerwca
1997r.
5. W celach promocyjnych dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek, a także fotografie
prac konkursowych będą publikowane na stronie internetowej organizatorów oraz w
gazecie publikowanej przez administratora danych.
6. Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania
dokumentacji w zakresie zadań organizatorów.
7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowaniu decyzji lub profilowaniu.
8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Orły, ……………………….
data
Orły,………………………..
data

……………………………………
podpis Administratora
……………………………………….
podpis rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika

……………………………………………...............................
imię i nazwisko dziecka

Zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z zm.)
wyrażam zgodę :
na na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………….…..przez Urząd Gminy w Orłach, Szkołę Podstawową im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach, Gminną Bibliotekę Publiczną w Orłach,
Archiwum Państwowe w Przemyślu, w celu organizacji POWIATOWEGO KONKURSU PATRIOTYCZNEGO pod hasłem - ,,Pamiętajcie o Polsce”. Dane osobowe mojego dziecka obejmują imię,
nazwisko, miejscowość, tel. kontaktowy, adres.
Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną
zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
Miejscowość, data

…………………………..

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

……………………………………………..

na bezpłatną publikację wizerunku podczas rozstrzygnięcia POWIATOWEGO KONKURSU
PATRIOTYCZNEGO pod hasłem - ,,Pamiętajcie o Polsce”. w celu promocji imprezy, na stronie
internetowej i facebooku: Urzędu Gminy w Orłach, Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława
Mączyńskiego w Kaszycach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Orłach, Archiwum Państwowego w
Przemyślu oraz materiałach promocyjnych i mediach wydawanych przez organizatorów.
Miejscowość, data

…………………………..

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

……………………………………………..

na bezpłatną publikację nadesłanej pracy na konkurs wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika i
z jakiej jest miejscowości w celu promocji imprezy, na stronie internetowej i facebooku: Urzędu Gminy
w Orłach, Szkoły Podstawowej im. Pułkownika Czesława Mączyńskiego w Kaszycach, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Orłach, Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz materiałach promocyjnych
i mediach wydawanych przez organizatorów. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem nadesłanej
pracy a praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Miejscowość, data

…………………………..

czytelny podpis Rodzica/Opiekuna

……………………………………………..

