REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„Konstytucja 3 Maja i czasy stanisławowskie”
2021
§ 1.
Organizatorzy konkursu
1. Konkurs organizowany jest przez:
Bibliotekę Publiczną Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach
Stojadła ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel./ fax (25) 758 03 52
e-mail: gbpminskmazowiecki@onet.eu
www.bp-gminamm.pl
Szkołę Podstawową im. Ks. Antoniego Tyszki w Janowie
Janów ul. Strażacka 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax: 25-759 2644
e-mail: janow.szkola@poczta.onet.pl
www.janow.szkolnastrona.pl/
Szkołę Podstawową im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. / fax: 25 748 40 19
e-mail: spniedzialka@op.pl
www.spniedzialka.edupage.org
2. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.
Fundatorem nagród jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą
w Stojadłach oraz Gmina Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bpgminamm.pl.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
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§ 2.
Cele konkursu
Upamiętnienie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Wzmacnianie uczuć patriotycznych wśród młodzieży.
Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach.

§ 3.
Uczestnicy i zasady konkursu
1. Konkursu adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu
Gminy Mińsk Mazowiecki.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony jednoetapowo (na szczeblu gminnym). Szkoły będą
reprezentowane przez trzyosobową drużynę. Uczniów do drużyn wybiorą nauczyciele
wg. własnych zasad.
3. Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 przy użyciu platformy
Microsoft 365. Uczestnicy napiszą test wiedzy składający się z pytań zamkniętych i otwartych.

4. Tematyka Konkursu obejmować będzie znajomość faktów związanych z uchwaleniem
Konstytucji 3 Maja i czasami stanisławowskimi ( konfederacja barska, Sejm Czteroletni,
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, konfederacja targowicka, wojna z Rosją, powstanie
kościuszkowskie, rozbiory Polski, nauka i kultura w czasach stanisławowskich).
5. Wykaz literatury i materiałów dydaktycznych:
 Podręczniki szkolne do nauki historii w klasie 6
 Atlas historii Polski
 Encyklopedia szkolna WSiP, Historia, Praca zbiorowa, Warszawa 1993 r.
 Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985 r.
 Konstytucja 3 Maja - Epodreczniki.pl
 Konstytucja 3 maja - YouTube
 Konstytucja 3 Maja 1791 (sejm.gov.pl)
 Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku - YouTube
 Konstytucja 3 maja w słowach i obrazach - YouTube
 Jan Matejko "Konstytucja 3 maja 1791 roku" | Animacja - YouTube
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
7. Rodzice, prawni opiekunowie dzieci biorących udział w konkursie wyrażają pisemną
zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka do celów promocji konkursu. Skan lub
zdjęcie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (załącznik nr 1)
należy przesłać Organizatorowi drogą mailową na adres email: bkonkurs@onet.eu do 21
kwietnia 2021 roku. W e-mailu należy wpisać w tytule „Gminny Konkurs Historyczny”.
8. Opiekun (nauczyciel) zgłoszonej drużyny szkolnej otrzyma szczegółowe informacjedotyczące przeprowadzenia Konkursu- drogą mailową.
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§ 4.
Komisja Konkursowa
W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
Komisję powołuje Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach.
Komisja dokona oceny testów wiedzy.
Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 07.05.2021 roku.
§ 5.
Nagrody
Organizator konkursu przewiduje przyznanie 3 nagród dla laureatów I, II i III miejsca.
Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę dla swojej klasy w postaci lekcji online.
Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nagrodzonemu nie przysługuje prawo do żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznaną nagrodę.
Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie wyróżnień dla Uczestników.
Fundatorem nagród jest Organizator oraz Gmina Mińsk Mazowiecki, sponsorzy.
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie www.bp-gminamm.pl.

§ 6.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki
z siedzibą w Stojadłach reprezentowana przez Dyrektora (adres: Stojadła ul. Południowa
20
05-300
Mińsk
Mazowiecki
telefon
(25)
758
03
52,
e-mail:
gbpminskmazowiecki@onet.eu).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z upoważnieniem czytelnika do
korzystania z konta w bibliotece, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27
czerwca 1997 roku o bibliotekach.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię i nazwisko, adres zamieszkania,
telefon kontaktowy.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
Państwa danych osobowe zostały pozyskane od czytelnika Biblioteki.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa miedzy innymi dostawca
programów dziedzinowych, jednostka i organom kontroli.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad lub unieważnienia
Konkursu bez podania przyczyny. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana na stronie internetowej www.bp-gminamm.pl.
2. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Wszelkie informacje na temat niniejszego Konkursu można uzyskać w Bibliotece
Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach Tel./ fax (25) 758 03 52.

Załącznik nr 1
KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Dane ucznia
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………...
Klasa:…………………………………………………………………………………
Szkoła:………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Adres do korespondencji:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko oraz adres email nauczyciela:………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy do rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
………………………………………………………………………………………….

Po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Gminnego Konkursu Historycznego „Konstytucja 3 Maja i czasy
stanisławowskie”, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystywanie wizerunku w celu popularyzacji Konkursu (Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

……………………………………………………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

