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Regulamin Konkursu Powiatowego  

„Polska znowu wolna”   

edycja XIX 
 

09.11.2021 r. 

 

I. ORGANIZATORZY:  

 III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Świdnicy 

 Zespół  Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy  

II. PATRONAT HONOROWY:  

 Starostwo Powiatowe w Świdnicy 

 Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków III LO „SATelita” 

III. CELE KONKURSU: 

 Upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Rozwijanie zainteresowań historycznych, pogłębianie wiedzy  z zakresu 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez podkreślanie wkładu                                  

i poświęcenia przodków w walce o niepodległość.  

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania materiału i korzystania 

z różnych źródeł historycznych. 

 Kształtowanie postawy rywalizacji przy przestrzeganiu zasad  „fair play”. 

 Wzbogacenie form rozwijania zainteresowań historycznych u uczniów zdolnych. 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych/ 

ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego. 

2. Tematyka konkursu obejmuje lata 1908-1922, czyli okres od początków 

działalności niepodległościowej Józefa Piłsudskiego w Galicji do zamknięcia 

procesu kształtowania się granic i ustroju II Rzeczypospolitej. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

 

a) etap szkolny - to eliminacje szkolne, przeprowadzane przez szkolne komisje 

konkursowe powołane przez dyrektorów poszczególnych placówek.                          
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O sposobie przeprowadzenia tej części konkursu decyduje komisja szkolna. 

Laureaci w liczbie do dwóch osób ze szkoły (zespołu szkół) są zgłaszani do 

części powiatowej.  

b) etap powiatowy –część I 

część pisemna -  trwa 45 min i ma charakter indywidualny. Młodzież otrzyma 

test z zadaniami zamkniętymi pojedynczego wyboru oraz z zadaniami 

otwartymi. W teście mogą znaleźć się teksty źródłowe, mapy i ikonografia- 

materiały spoza podanej literatury, ale bezpośrednio odwołujące się do ram 

chronologicznych i wydarzeń faktograficznych okresu wskazanego  

w regulaminie konkursu. 

 

Nauczanie hybrydowe 

W przypadku nauczania hybrydowego odbędzie się tylko I część konkursu 

(pisemna) przeprowadzona w reżimie sanitarnym. 

 

c) etap powiatowy – część II 

do drugiej części konkursu przystępuje 5 uczniów z najwyższą liczbą punktów. 

W przypadku równej liczby punktów u kilku zawodników do finału kwalifikują 

się ci z nich, którzy uzyskali lepsze wyniki rozwiązując zadania otwarte. 

d) finał powiatowy ustny –  

 5 zwycięzców części I walczy bezpośrednio przed widownią, 

 zajmują miejsca w sposób losowy, 

 odpowiadają zarówno na pytania o takiej samej treści (robią to pisemnie) 

oraz na pytania skierowane indywidualnie do nich. Za każdym razem mają 

chwilę do zastanowienia. 

 pytania mogą być oparte na materiale faktograficznym, źródłach 

historycznych, wykresach i danych statystycznych oraz ikonografii                        

z okresu 1908-1922. Przy czym materiały ikonograficzne, dane 

statystyczne, źródła oraz mapy mogą pochodzić spoza podanej literatury, 

jednak muszą odnosić się do prezentowanego przez nią zakresu 

tematycznego. 

 pytania i materiały pomocnicze przedstawiane są w formie wizualnej. 
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Sytuacja epidemiczna 

Jeżeli, z przyczyn od nas niezależnych, konkurs nie będzie mógł się odbyć  

w wyznaczonym terminie, zostanie podana inna data. Biorąc pod uwagę realia 

epidemii, w momencie przejścia na nauczanie zdalne lub wykluczenie niektórych 

szkół z pracy stacjonarnej, konkurs może zostać odwołany. 

 

 

V. JURY KONKURSU, PRZYZNANIE NAGRÓD: 

1. W części szkolnej komisję powołuje dyrekcja danej placówki edukacyjnej, przy 

założeniu, że w jej skład, w pierwszej kolejności, wejdą nauczyciele przedmiotu. 

Opcjonalnie komisję można powiększyć o nauczycieli wiedzy o społeczeństwie                

i języka polskiego przy założeniu, że interesują się danym okresem i posiadają 

wiedzę z tego zakresu. 

2. W części powiatowej organizatorzy powołają niezależną komisję, w skład której 

wejdzie grupa ekspertów- nauczycieli przedmiotu szkół ponadpodstawowych 

powiatu świdnickiego. Komisja w liczbie 4-5 osób (w zależności od liczby 

zgłoszonych szkół) zajmuje się sprawdzeniem części pisemnej. 

3. Nad pracami komisji czuwa przewodniczący jury. 

4. W sytuacji, gdy finał skończy się taką samą liczbą punktów, o zwycięstwie 

zdecyduje suma punktów z zadań otwartych. Jeżeli nadal nie będzie 

rozstrzygnięcia, o kolejności wybierania nagród rzeczowych zdecyduje los. 

5. Przy rozstrzyganiu sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, na 

etapie eliminacji szkolnych, decyduje szkolna komisja konkursowa i adekwatnie 

podczas eliminacji powiatowych i finału konkursu –powołane wcześniej jury. 

 

VI. HARMONOGRAM KONKURSU: 

1. Październik 2021- eliminacje szkolne, 

2. 31.10.2021r.- termin zgłaszania laureatów eliminacji szkolnych na adres szkoły 

III Liceum Ogólnokształcącego 

ul Kościelna 32  

58-100 Świdnica 

lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@lo3.net.pl, 

3. 09.11. o godz. 10.00 spotkanie członków konkursu i ich opiekunów w sali nr 30  
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III Liceum Ogólnokształcącego  przy ul Kościelnej 32 w Świdnicy, 

4. 10.15-11.00- część pisemna w wyznaczonej przez organizatorów sali, 

5. 11.00- 12.00- przerwa, sprawdzanie prac przez komisję, poczęstunek dla 

członków konkursu i ich opiekunów, 

6. 12.00- 14.00-  rozdanie nagród lub II część konkursu (ustna) 

7. 14.00-14.30- rozdanie nagród 

 

VII. NAGRODY: 

Dla osób, które zajęły 3 pierwsze miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe w postaci 

książek, dodatkowo specjalna nagroda za zajęcie I miejsce od Stowarzyszenia 

Sympatyków i Absolwentów III LO „SATelita” w formie talonu na 200 zł. 

VIII. LAUREACI I FINALIŚCI 

Laureatami konkursu stają się osoby, które zakwalifikowały się do części powiatowej, 

finalistami - uczniowie, którzy zdobyli I, II lub III miejsce na szczeblu powiatowym. 

IX. USTALENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie uczniów i ich opiekunów następuje przez wypełnienie załącznika nr 1                

i odesłanie go tradycyjnie lub drogą mailową, na adres III LO w Świdnicy. 

2. Załączniki 2a i 2b są integralną częścią zgłoszenia. Brak wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do celów konkursu oraz zgody na publikację wizerunku 

oznacza zrzeczenie się uczestnictwa w konkursie. Dokumenty te należy 

dostarczyć w formie papierowej najdalej w dniu finału konkursu. 

3. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.  

4. Administratorem danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 

oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy. 

5. Osobą koordynującą organizację i przebieg konkursu jest: Małgorzata Klęsk-

Guźlińska. Kontakt: m.klg@op.pl, tel. 513 906 935 

 

Organizatorzy: 

III LO – Małgorzata Klęsk – Guźlińska  

ZSE – Arkadiusz Jackowiak 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO “POLSKA ZNOWU WOLNA” 

 

A. ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU1:  

1. IMIĘ I NAZWISKO  

2. NAZWA SZKOŁY  

3. KLASA  

4. ROKURODZENIA  

 

DANE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO UCZESTNIKA KONKURSU:  

 

1. IMIĘ I NAZWISKO:  

2. ADRES 

ZAMIESZKANIA: 

 

3. ADRES DO 

KORESPONDENCJI: 

 

4. NUMER TELEFONU:  

5. E-MAIL:  

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. 

Kościelna 32 58-100 Świdnica i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica - danych 

osobowych Uczestnika Konkursu oraz moich, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach organizacji i 

przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znowu wolna” oraz udostępnienia informacji o 

wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez podane wyżej środku komunikacji. Posiadam wiedzę, że podanie danych 

jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Zapoznałem się z informacją o 

przetwarzaniu moich danych osobowych oraz danych Uczestnika konkursu. 

_____________________________________________________ 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  

 
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku 

małoletniego [lub samego małoletniego], utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica 

i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica na potrzeby Powiatowego Konkursu 

Historycznego “Polska znowu wolna”. 
                                                             
1 Część A formularza ma zastosowanie w przypadku Uczestnika niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletni). 
Uczestnik mający pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletni) wypełnia i samodzielnie podpisuje zgłoszenie oraz zgodę w części B 
formularza.  
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2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek małoletniego może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do 

innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na portalach 

społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek małoletniego nie 

może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 
_____________________________________________________ 

Data i podpis przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu  

 

B. ZGŁOSZENIE I DANE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU2:  

1. IMIĘ:   

2. NAZWISKO:   

3. SZKOŁA:   

4. KLASA:   

5. DATA URODZENIA:   

6. ADRES ZAMIESZKANIA:   

7. ADRES DO KORESPONDENCJI:   

8. NUMER TELEFONU:   

9. E-MAIL:   

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów – III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, 

ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica i Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 

Świdnica – moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w celach organizacji i 

przeprowadzenia Powiatowego Konkursu Historycznego „Polska znowu wolna” oraz udostępnienia 

informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania kontaktu przez podane wyżej środku komunikacji. Posiadam 

wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. 

Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych. 

 

______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  

 
 

                                                             
2 Część B formularza ma zastosowanie w przypadku Uczestnika mającego pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletniego). Jeśli 
Uczestnik nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie i zgodę podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika w części A 
formularza 
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Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji 

filmowej) przez III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, ul. Kościelna 32 58-100 Świdnica i Zespół 

Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica na potrzeby Powiatowego 

Konkursu Historycznego “Polska znowu wolna”. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 

uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, 

montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w 

celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie i na 

portalach społecznościowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój 

wizerunek może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich 

dóbr osobistych. 

 
______________________________ 

Data i podpis Uczestnika Konkursu  

 



9 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwane w dalszej części „rozporządzeniem”), dla potrzeb konkursu „Polska znowu wolna” informujemy, iż  

 

Inspektor ochrony danych 
Administratorzy wyznaczyli Inspektora ochrony danych 
osobowych w osobie pana Wojciecha Chudzińskiego, z 
którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
iodo@lo3.net.pl, iodo@powiat.swidnica.pl lub pisemnie 
na adres siedziby każdego z administratorów. 

 

Administrator danych osobowych 
Dla potrzeb konkursu Administratorami danych 
osobowych jego uczestników i opiekunów prawnych 
uczestników są: 
 III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy im. Marii 

Skłodowskiej - Curie, z siedzibą przy ul. Kościelnej 32, 
58-100 Świdnica. Skontaktować się z nami można 
poprzez adres e-mail: sekretariat@lo3.net.pl, pod nr 
tel. 74 852 0111 lub 74 852 0312 oraz pisemnie na 
nasz adres. 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia, z 
siedzibą przy ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica.  
Skontaktować się z nami można poprzez adres e-mail: 
e-mail: ekonomik@adner.net, pod nr tel. 74 852 26 
27 oraz pisemnie na nasz adres. 
 

Cel przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 
organizacji i przeprowadzenia konkursu, udostępnienia 
informacji o wynikach konkursu oraz utrzymania z 
Państwem kontaktu. 

Przechowywanie 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do rozstrzygnięcia o wynikach konkursu lub do 
czasu wycofania przez Państwa zgody lub skorzystania z 
innych praw wymienionych poniżej. Po tym, jak konkurs 
zostanie rozstrzygnięty, wszelkie dokumenty zawierające 
dane osobowe, z wyjątkiem informacji o wynikach, imion 
i nazwisk oraz przynależności do danej szkoły zostaną 
zniszczone. 

Podstawa prawna 
Podstawą prawną wynikającą z rozporządzenia jest 
Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - 
art. 6 ust. 1 lit. a. Taką zgodę można w każdym momencie 
cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a) organy uprawnione do otrzymania Państwa danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

b) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający 
korespondencję, 

c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT. 

Prawo wniesienia skargi 
Przysługuj Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy rozporządzenia: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

Inne 
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do 
realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 


