Swiatowy Zwiqzek
Zolhierzy Armii Krajowej

OPOLE

III edycja konkursu
Armia Krajowa 1939-1945 - konkurs wojewodzki
Regulamin
Motto: Twym obowiqzkiem h^dzie walczyc z hroniq w r^ku. Zwycit^stwo b^dzie twojq nagrodq.
§ I

Postanowienia ogolne:
1. Organizatorem Konkursu jest Zarzqd Opolskiego Okr^gu Swiatowego Zwitjzku Zolnierzy Armii
Krajowej.
Patronat:
Instytut Pami^ci Narodowej we Wroclawiu Delegatura w Opolu
Opiek^ merytoryczn^ sprawuj<| Klub Historyczny im gen Stefana Roweckiego „Grota" w Opolu oraz
Instytut Pami^ci Narodowej we Wroclawiu Delegatura w Opolu.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach okreslonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest pogl^bienie wiedzy uczniow o organizacji i dzialalnosci Sluzby Zwyci^stwu
Polski - Zwi^zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej.
4. Konkurs ma jeden etap.
§2
Cele konkursu:
- ksztaltowanie postaw patriotycznych mlodziezy poprzez propagowanie i poglt^bianie wiedzy o organizacji
dziatalnosci Sluzby Zwyci^stwu Polski-Zwit^zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej;
- ksztaltowanie tozsamosci narodowej poprzez rozwijante poczucia przynaleznosci do narodu i panstwa;
- kultywowanie wartosci, idealow i postaw zolnierzy Polskiego Panstwa Podziemnego;
- doskonalenie umiej^tnosci posiugiwania si^ roznorodnymi formami wypowiedzi;
- zainspirowanie i zach^cenie mlodziezy do podj^cia samodzielnych studiow nad historic, si^ganla do
zrodel historycznych, badari i ocenv tych zrodel;
§3
Uczestnictwo w Konkursie i zgloszenia
1. Konkurs;skierowany jest do wszystkich uczniow szkol podstawowych, gimnazjow i szkol
ponadpodstawowych z Opolszyzny, zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnikiem konkursu moze bye jedna osoba fizyczna lub zespol uczniow z danej szkoly licz^cy do
trzech osob.
3. Uczestnik konkursu moze zlozyc najwyzej jedn^ prac^ konkursow^ w danej kategorii.
4. Uczestnik konkursu musi zlozyc oswiadczenie, ze praca konkursowa jest wolna od praw i roszczen osob
trzecich.
5. PR2ETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobow)'ch uczeslnikow konkursu jest Opolski Okr^g Swiatowego Zwiqzku
Zolnierzy Armii Krajowej.

Dane osobowe b^d^ przetwarzane wyl^cznie w celach zwi^zanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach
zwi^zanych z organizacj^, przeprowadzeniem konkursu i uzyskaniem nagrody, w celu zamieszczenia listy
laureatow na stronach organizatorow oraz w celu sprawozdawczosci.
Uczestnikom przysluguje prawo dost^pu do danych i ich poprawiania oraz zqdania usuni^cia.
Administratorzy informuj^, ze podanie danych jest dobrowolne, ale niezb^dne dla uzyskania nagrod.
Dane uczestnikow konkursu b^d^ przetwarzane zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U . z 2016 r. poz.922 z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporz^dzenien^
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporz^dzenie o ochronie danych).
6. Uczestnicy zobowi^zani sq do przeslania pracy konkursowej przesylkq pocztow^ lub dostarczenia jej
osobiscie do siedziby organizatora konkursu do dnia 28 lutcgo 2019 r.
0 terminie przyj^cia prac konkursowych nadsylanych pocztcf decyduje data na stemplu pocziowym. Adres
siedziby Klubu:
Klub Historyczny im gen Stefana Roweckiego ,,Grota" w Opolu
Zespol Szkol Ekononiicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota"
Adres: ul. Kosciuszki 43, 45-063 Opole
z dopiskiem „AnTiia Krajowa 1939-1945 - III konkurs wojewodzki"
6. Praca konkursowa powinna bye dostarczona do Organizatora w formic wydruku koniputerowego oraz
w wcrsji elektronicznej na plycie CD ( dotyczy takze prezentacji).
Praca konkursowa i zat^czona plyta musi bye podpisana przez autora / autorow imieniem i nazwiskiem.
7. Do pracy nalezy zaJ^czyc dane personalne i teleadresowe wg wzoru przestawionego
w zaiqczniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
§4
Przebieg konkursu
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w nast^pujqcych kategoriach:
A, Szkoia podstawowa:
1 Sportowcy w szeregach Polskiego Panstwa Podziemnego. Forma pracy do wyhoru: praca plastyczna,
opowiadanie, album, prezenlacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
2.Satyra w konspiracji. Forma pracy do wyhoru: praca plasiyczna. teczka temalyczna, prezenlacja
multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
3. General Kaziniierz Sosnkowski - dowodca Armii Krajowej. Forma pracy do wyhoru: praca plastyczna,
album, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
B. Gimnazjum, szkota ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa:
LAkcja „Burza" na Kresach IIRzeczpospolitej -przedstaw wformie Infografiki historycznej. Praca
indywidualna lub grupowa.
2. Kardynai Stefan Wyszynski - kapelan Armii Krajowej. Forma pracy do wyhoru: rozprawka, teczka
tematyczna, prezentacja multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
3. General Kaziniierz Sosnkowski — symbol walki o niepodleglosc, wszedl na trwale do naszej historii i
powinien znalezc godne miejsce w pami^ci historycznej kolejnych pokolen Polakow — przedstaw sylwetk^
dowodcy Armii Krajowej. Forma pracy do wyboru: rozprawka, teczka tematyczna, prezentacja
multimedialna. Praca indywidualna lub grupowa.
2. Wymagania edytorskie:
- Teksty: czcionka Times New Roman, styl normalny, rozmiar 12, maksymalna liczba stron 6, odst^py
mi^dzy wierszami 1,5 wiersza, marginesy - wszystkie 2,5 cm, tabulacja - 0,7.
- Prezentacja: maksymalnie 30 slajdow, czcionka min. 24, do^czone opis wymagania sprz^towego,
oprogramowanie + wydruk slajdow
Praca plastyczna - technika dowolna, format A4
3. Kazda praca (poza pracami plastycznymi dla szkol podstawowych) powinna zawierac wykaz
wykorzyslanych zrodel i opracowan.
4. Grupa przygotowuj^ca prac^ konkursow^ moze liczyc maksymalnie 3 osoby.

5. Organizator nie odpowiada za brak mozliwosci odczytu danych, jesli nosnik jest uszkodzony.
6. Rozslrzygni^cie konkursu nast^pi do kohca kwictnia 2019 r.
7. Laureaci wraz z nauczycielami (opiekunami prac) zostanq zaproszeni oraz powiadomieni o terminie i
miejscu uroczystego zakonczenia konkursu.
8. Wszystkie prace zglaszane na konkurs winny bye oryginalne, t j . opracowane samodzielnie i ni
nagrodzone wczesniej w innych konkursach. Prace wykonywane przez uczniow winny mice kazdorazow(
zapewnionq opiek^ nauczycieli.
§5

Komisja konkursowa
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Organizatora. Komisja b^dzie odpowiadac z;
czuwanie nad prawidlowosciq przebiegu Konkursu.
2. Prace b^d^ oeeniane w dwoeh kategoriach:
- szkoly podstawowe
- gimnazja i szkoly ponadpodstawowe
3. Jury b^dzie oceniaio prace wediug nast^puj^cych kryteriow:
- zgodnosc pracy z tematem,
- innowacyjnosc i samodzielnosc,
- poprawnosc merytoryczn^,
- umiej^tnosc znalezienia zrodel i ich zastosowanie,
- pomysiowosc formy,
- walory artystyczne i estetyczne,
- spetnienie kryteriow formalnych.
§6
Nagrody
Organizatorzy przewiduj^ dla laureatow Konkursu nagrody, ktore b^d^ zroznicowane w zaieznosci od
uzyskanego wyniku.
§7
Postanowienia koncowe
1. Organizator nie b^dzie weryfikowal danych wskazanych w zgtoszeniach i nie ponosi odpowiedzialnosci
za ich ewentualn^ niezgodnosc ze stanem faktycznym.
2. Przyst^puj^c do konkursu uczestnik akcepluje postanowienia niniejszego regulaminu - przeslanie
wypelnionego formularza konkursowego oraz oswiadczen jest jednoznaczne z petn^ akceptacjq regulaminu.
3. Kazdy uczestnik konkursu, nadsyiaji}c prac?, zgadza si? na zamieszczenie jej kopii na stronach
internetowych organizatorow oraz wykorzyslanie jej przy produkcji i rozpowszechnianiu materiatow
edukacyjnych i informacyjnych.
4. Organizatorzy zastrzegaj^ sobie prawo do zmian tresci niniejszego regulaminu i aktuaUzacji jego
brzmienia na swoich stronach internetowych.

Zalqcznik nr 1
Formularz zgloszeniowy
Imi^ i nazwisko
Autora/autorow
TytuI pracy, wybrana
kategoria.
Nazvva szkoly, klasa

Adrcs szkoly

Nr tclefonu szkoly

Adres e-mail szkoly

Imi^ i nazwisko
nauczyciela - opickuna
Nauczany przcdmiot

Zal^cznik nr 2
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze jestem autorem nadeslanej pracy na Konkurs i posiadaiii do niej pelnie praw
autorskich. Oswiadczam, ze poprzez wysianie pracy na Konkurs nieodplatnie przenosz^ na
Organizatora wszelkie aulorskie pravva maj^tkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o
ktorych mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskini i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pozn. zniianami).

(miejscowosc, data)

(czytelny podpis)

(imi? i nazwisko rodzica/opiekuna)
ZGODA NA P R Z E T W A R Z A N I E DANYCH OSOBOWYCH OSOBY N I E P E L N O L E T N I E J
Oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na przetwarzanie danych osobowych mojego podopiecznego/dziecka
zgodnie z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr
101, poz.926 ze zm.) oraz z Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwijizku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych).
Imi^ i nazwisko dziecka:

(miejscowosc, data)

wiek

(podpis rodzica /opiekuna)

ZGODA NA P R Z E T W A R Z A N I E DANYCH OSOBOWYCH OSOBY P E L N O L E T N I E J *
Oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz z
Rozporz^dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zkii z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o
ochronie danych).

(miejscowosc, data)

.
( c z y t e l n y podpis)
* Wypetnia uczeii, kt6ry ukonczyl 18 rok zycia. W innym przypadku zgod? na przetwarzanie danych osobowych udziela
jeden z rodzicow ucznia lub jego opiekun prawny,
ZGODA NA W Y K O R Z Y S T A N I E W I Z E R U N K U
Wyrazam zgod^ na nieodplatne rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego dziecka w zwi^zku
z udzialem w konkursie, zgodnie z tresci^ art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pozn. zm.)

(data i czytelny podpis uczestnika/rodzica /opiekuna)

