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Regulamin II Wojewódzkiego konkursu literacko-multimedialnego 
„Z Orłem Białym przez wieki” 

 
 

1. Organizatorzy: 
- Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie (osoba odpowiedzialna: 

Aneta Bednarek – nauczyciel języka polskiego); 
- Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (osoba 

odpowiedzialna: Monika Sikora – nauczyciel-konsultant). 
 

2. Adresaci konkursu:  
- uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego. 

 
3. Cele konkursu:  
- budowanie szacunku do symboli narodowych; 
- promowanie i rozwijanie zainteresowania regionem, pokazanie jego bogactwa 

kulturowego, historycznego i przyrodniczego; 
- pogłębianie świadomości dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu; 
- kształtowanie postaw wynikających ze społecznie uznawanych wartości; 
- rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i umiejętności artystycznej wypowiedzi;  
- doskonalenie umiejętności językowych; 
- poszerzenie umiejętności obsługi programów do tworzenia prezentacji 

multimedialnych; 
- rozwijanie kreatywności; 
- zachęcanie do aktywności twórczej. 

 
4. Zadanie: 
Przedmiotem konkursu jest stworzenie opowiadania promującego patriotyzm 
przedstawionego za pomocą prezentacji multimedialnej, związanego ze swoim regionem, 
nawiązującego m.in. do realnych wydarzeń, miejsc, postaci. Praca oprócz samego tekstu 
powinna być wzbogacona dodatkowymi elementami (np. zdjęciami, rysunkami, 
animacjami, przejściami slajdów), dopełniającymi przekazywane treści. 

 
5. Warunki spełniane przez pracę: 
- opowiadanie powinno nawiązywać do motywów historycznych, symboli narodowych, 

tradycji, zabytków, obiektów przyrodniczych lub osób związanych z opisywanym 
miejscem;  

- prezentacja powinna składać się z 15-20 slajdów; 
- pracę konkursową należy stworzyć w jednym ze wskazanych programów 

przeznaczonych do tworzenia prezentacji multimedialnych (Open Office, Libre Office 
lub Power Point), a następnie zapisać w odpowiednim dla programu formacie (*.ppt, 
*.pptx, *.odp) oraz wydrukować; 

- wersję elektroniczną pracy należy przesłać na adres e-mail: sikora@womczest.edu.pl 
w temacie wiadomości wpisując: II Wojewódzki konkurs literacko-multimedialny 
„Z Orłem Białym przez wieki”; 

- wersję papierową należy wysłać na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM”, al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa lub dostarczyć osobiście  
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z dopiskiem na kopercie: II Wojewódzki konkurs literacko-multimedialny „Z Orłem 
Białym przez wieki”; 

- treści ujęte w prezentacji nie mogą naruszać praw autorskich; 
- każda praca konkursowa powinna posiadać własny tytuł; 
- ważne jest podanie informacji o materiałach źródłowych (jeśli nie są one autorstwa 

uczestnika tego konkursu); 
- ostatni slajd powinien zawierać metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko 

autora pracy, klasa; pełna nazwa szkoły, telefon, e-mail szkoły; imię i nazwisko 
nauczyciela-opiekuna. 

 
6. Warunki uczestnictwa: 
- uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem; 
- uczniowie przystępują do konkursu indywidualnie; 
- udział w konkursie jest bezpłatny, dobrowolny i ogólnodostępny; 
- uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową; 
- do pracy konkursowej należy dołączyć prawidłowo wypełnione i podpisane 

dokumenty: 
a. karta zgłoszenia (załącznik nr 1); 
b. oświadczenie autorskie pracy zgłoszonej w ramach II Wojewódzkiego konkursu 

literacko-multimedialnego „Z Orłem Białym przez wieki” (załącznik nr 2); 
c. zgody: na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 3) 

oraz na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna (załącznik nr 4). 
 

7. Organizatorzy powołają jury, które dokona oceny prac konkursowych. Podczas 
analizy prezentacji będzie brane pod uwagę: 

- spełnienie wymogów konkursowych; 
- zgodność z tematem konkursu; 
- oryginalna, ciekawa realizacja tematu; 
- wartościowanie zawarte w tekście; 
- bogactwo języka; 
- poprawność językowa, stylistyczna, interpunkcyjna i ortograficzna; 
- walory literackie tekstu; 
- zachowanie ogólnych zasad tworzenia prezentacji multimedialnych; 
- przejrzystość, atrakcyjność prezentacji. 

 
8. Terminarz: 
- termin dostarczania prac upływa 20 marca 2023 r. (prace przekazane w późniejszym 

terminie nie będą rozpatrywane); 
- o wynikach konkursu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą 

elektroniczną; 
- lista laureatów i wyróżnionych zostanie umieszczona na stronach internetowych 

organizatorów do końca kwietnia 2023 r. 
 

9. Prawa autorskie i udostępnianie prac: 
- uczestnicy konkursu i ich prawni opiekunowie, poprzez przesłanie pracy konkursowej 

i zgłoszenia, wyrażają zgodę na bezpłatne, bezterminowe publiczne udostępnianie 
pracy oraz jej publikowanie (w całości lub we fragmentach); 
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- zgłaszający oświadczają, że praca jest samodzielna, dotąd niepublikowana ani 
nienagradzana w innych konkursach oraz nie narusza praw autorskich, dóbr, godności 
osób trzecich; 

- uczestnicy konkursu i ich prawni opiekunowie wyrażają zgodę na podanie imienia 
i nazwiska autora pracy konkursowej oraz szkoły, do której uczęszcza; 

- prace dostarczone na konkurs stają się własnością organizatorów i nie będą zwracane 
uczestnikom. 

 
10. Postanowienia końcowe:  
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w treści regulaminu; 
- warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie wszystkich wymogów 

konkursowych; 
- spośród nadesłanych prac jury nagrodzi 3 najlepsze prace (wytypuje laureatów) 

oraz przyzna 2 wyróżnienia; 
- decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 
- zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad konkursu 

określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodą na prezentację nagrodzonych prac 
(wraz z informacją o ich autorach: imię, nazwisko, szkoła); 

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku: 
otrzymania mniej niż 7 prac konkursowych oraz niezadowalającego poziomu prac 
konkursowych. 

 
11. Klauzula informacyjna: 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie:  

Zgodnie z: 
Rozporządzeniem 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 (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO 

1) Administratorem danych jest dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa; 

2) W celu zapewnienia ochrony danych, administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), z którym można uzyskać kontakt pod adresem: 
daneosobowe@womczest.edu.pl. 

3) Administrator przetwarza dane: 
a. imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna jako informację publiczną, ściśle związaną 

z wypełnianiem funkcji nauczyciela w szkole (zgodnie z art. 86 RODO) w celu udziału 
i organizacji konkursu oraz publikowania informacji w serwisach internetowych 
prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie i SP nr 31 w Częstochowie, 
w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” oraz publikacji, wystaw organizowanych 
we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie. 

b. nr telefonu, adres e-mail, wizerunek nauczyciela-opiekuna na podstawie jego zgody 
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu 
oraz publikowania informacji w serwisach internetowych prowadzonych przez RODN 
„WOM” w Częstochowie i SP nr 31 w Częstochowie, w „Częstochowskim Biuletynie 
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Oświatowym” oraz w ramach publikacji, wystaw organizowanych we współpracy 
z RODN „WOM” w Częstochowie. 

c. imię i nazwisko ucznia, szkołę, klasę, jego wizerunek na podstawie zgody rodzica 
/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz publikowania informacji w serwisach 
internetowych prowadzonych przez RODN „WOM” w Częstochowie i SP nr 31 
w Częstochowie, w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” oraz w ramach 
publikacji, wystaw organizowanych we współpracy z RODN „WOM” w Częstochowie. 

4) Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonywania zadań wskazanych powyżej 
lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi 
archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń. 

5) Dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie przepisów prawa: 
- organowi prowadzącemu - Urzędowi Marszałkowskiemu w Katowicach; 
- organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Katowicach; 
- każdemu innemu organowi, działającemu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

które zobowiązują do udostępnienia danych. 
6) W przypadku danych ucznia oraz danych kontaktowych nauczyciela ich podanie jest 

dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 
7) Właścicielowi danych (rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia niepełnoletniego, 

nauczycielowi) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8) W każdym przypadku właścicielowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie 
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania. 

10) Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w Ośrodku publikowane są 
pod adresem http://www.womczest.edu.pl/new/o-nas/rodo/ 

 
 
 


