Konkurs historyczny
dla uczniów szkół podstawowych
pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi i Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

„Łodzianie - znani i nieznani
bohaterowie naszej niepodległości 1918-2018”
Cele konkursu:
• zainteresowanie uczniów historią Łodzi i regionu łódzkiego;
• poznanie sylwetek łodzian, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości oraz rozwoju
miasta i regionu w latach 1918-2018;
• rozwijanie aktywności twórczej i intelektualnej.
Adresaci konkursu:
• uczniowie szkół podstawowych kl. V – VIII.
Tematyka konkursu:
• „Łodzianie - znani i nieznani bohaterowie naszej niepodległości 1918-2018”.
• Bohaterami konkursu są łodzianie: Halina Szwarc, Stefan Kopciński, Bolesław Tadeusz
Wocalewski, Stefan Szletyński, Stefan Pogonowski, Aleksy Rżewski, Marek Edelman, Stefan
Linke, Jan Moll, Jan Machulski, Robert Gayer, Artur Partyka, ks. Józef Rozwadowski, Wincenty
Tymieniecki, Władysław Król, Jan Sztaudynger, Piotr Pustelnik, Zbigniew Boniek, Ary Sternfeld,
ks. Ignacy Skorupka.
Struktura konkursu:
• Reprezentacja szkoły może liczyć od 3 do 7 osób,
• konkurs składa się z trzech części;
1. wykonanie gazetki
2. wykonanie prezentacji multimedialnej
3. test wiedzy- uczestniczą w nim 3 osoby (mogą one być również autorami prac w części 1.
i 2., autorzy prac części 1. i 2. nie muszą brać udziału w teście wiedzy).
Część pierwsza:
• Szkoła biorąca udział w turnieju przedstawia wybraną przez siebie postać łodzianina, który
przyczynił się do odzyskania niepodległości lub rozwoju miasta w latach 1918 – 2018 znajdują
się na powyżej zaprezentowanej liście.
• Uczniowie przygotowują gazetkę przedstawiającą postać wybranego łodzianina oraz jego
zasługi dla Łodzi /format A-2, technika dowolna/.
• Gazetkę przygotowuje zespół uczniów reprezentujący szkołę.

• Do pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną pismem drukowanym z imieniem
i nazwiskiem uczniów, klasą, pełną nazwą i adresem szkoły.
• Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20a do dnia
19.10.2018 r.
Część druga:
• Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną przedstawiającą wybraną postać oraz jej
zasługi dla Łodzi i regionu łódzkiego. Można zaprezentować inną postać niż w części pierwszej
konkursu /program PowerPoint, liczba slajdów do 10/.
• Prezentację multimedialną przygotowuje zespół uczniów reprezentujący szkołę - członkowie
zespołu.
• Prezentacje multimedialne powinny być zaopatrzone w metryczkę, znajdującą się na płycie
zawierającą imię i nazwisko uczniów, klasę, pełną nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna
oraz na 11 slajdzie prezentacji.
• Płyty z prezentacjami należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi,
ul. Hufcowa 20a do dnia 19.10.2018 r.
Kryteria oceny prac:
W ocenie prac nadesłanych przez uczestników turnieju brane będą pod uwagę: ujęcie tematu,
zgodność z prawdą historyczną, kompozycja pracy, staranność i efekt wizualny.
Część trzecia:
Test wiedzy „Łodzianie - znani i nieznani bohaterowie naszej niepodległości 1918-2018”
• Tematyka testu będzie dotyczyła wybranych przez organizatora i przedstawionych wyżej postaci
łodzian, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości oraz rozwoju miasta
w latach 1918-2018
• Każdą szkołę uczestniczącą w teście wiedzy reprezentuje zespół składający się z trzech
uczniów.
• Test odbędzie się w dniu 12.11.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi, ul. Hufcowa 20a
o godz. 9.00.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:
• Uroczyste wręczenie dyplomów, podziękowań, nagród wszystkim uczestnikom turnieju
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi.
• Na dwa tygodnie przed planowanym terminem uroczystości poinformujemy Państwa drogą
elektroniczną. Przewidujemy termin między 20 - 30 listopada.
Informacje organizacyjne:
• Uczniowie szkoły współorganizującej turniej nie uczestniczą w nim.
• Pytania dotyczące organizacji turnieju należy kierować do sekretariatu SP11 tel. 42 252 28 00

•
•
•
•

lub sekcji szkolnej TPŁ: tel.607 828 892, e-mail: sekcja.szkolna.tpl@onet.eu
Kartę zgłoszenia uczestnictwa szkoły w turnieju prosimy przesłać faksem tel.422522800 do dnia
25. 09. 2018r.
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia karty zgłoszenia ucznia do udziału w
konkursie.
Wszystkie dokumenty prosimy dostarczać w zaklejonych kopertach.
W związku z RODO zobowiązani jesteśmy zebrać oświadczenia od wszystkich uczestników
i osób związanych z organizacją i realizacją konkursu. Bez tych oświadczeń niemożliwe będzie
tworzenie dokumentacji konkursowej (listy nagrodzonych, nagrania, zdjęcia itp.) oraz
podawania jej do publicznej wiadomości, na stronach internetowych, w mediach itp. Dlatego do
każdego zgłoszenia należy załączyć oświadczenia uczestników i opiekunów.
art.13 ust.1 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.

Turniej odbywa się przy wsparciu:
• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ;
• Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;
• Wydziału Edukacji UMŁ;
• Patronat medialny: TV TOYA.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
TERMINARZ
• do 25.09.2018 r. – termin zgłaszania szkół do konkursu;
• do 19.10.2018 r. – przesłanie przez szkoły gazetki oraz prezentacji
multimedialnej;
• 12.11.2018 – test wiedzy;
• 20-30.11.2018 r. – gala podsumowująca konkurs.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY
W KONKURSIE HISTORYCZNYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KL. V – VIII
„Łodzianie -znani i nieznani
bohaterowie naszej niepodległości 1918-2018”
pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
Kartę zgłoszenia szkoły należy wysłać do dnia 21.09.2018 r. na adres pocztowy lub
mailowy SP 11 im. M. Kownackiej w Łodzi.
1. Nazwa , adres, telefon szkoły _______________________________________________

________________________________________________________________
2.Nazwisko i imię opiekuna __________________________________________________

3. Adres mailowy opiekuna i nr tel._____________________________________________

1. Oświadczenie rodzica
Łódź, dn. ..................................... 2018 r.
Oświadczenie rodzica/opiekuna* o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
dziecka/podopiecznego*:

............................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka/podopiecznego*
...........................................................................................................................................................................................
szkoła, klasa
1.

2.
3.
4.

Ja niżej podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych mojego dziecka
przez Szkołę Podstawową nr 11w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które są ich administratorem, do
celów organizacji, realizacji, informacji, promocji i reklamy, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego,
Konkursu Historycznego „ Łodzianie – znani i nieznani bohaterowie naszej niepodległości 1918 – 2018” , którego
moje dziecko jest uczestnikiem.
Listy (uczestników, laureatów itp.) zawierające dane w zakresie: imię, nazwisko, szkoła, klasa oraz nagrania,
materiały zdjęciowe i filmowe, związane z konkursem, mogą zostać umieszczone na stronach internetowych
Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Facebooku, YouTube i w mediach(prasa,
serwisy internetowe i in.). Wizerunek dziecka/podopiecznego* nie może być użyty w formie lub publikacji
obraźliwej dla dziecka/podopiecznego* lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego*.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna, nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Jestem świadoma/świadomy*, że mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka/podopiecznego* oraz
ich poprawiania.
Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.

* - niepotrzebne skreślić
.....................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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2. Oświadczenie rodzica
1. Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny*.......................................................................................................
jest autorem/współautorem* gazetki, prezentacji multimedialnej*
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

2.

3.

4.

5.

6.

zgłoszonej do Konkursu Historycznego „Łodzianie – znani i nieznani bohaterowie naszej niepodległości 1918 –
2018”.
Wyrażam zgodę, aby praca mojego dziecka/podopiecznego* była w całości wykorzystana i przetwarzana w formie
zapisu analogowego, cyfrowego lub w postaci druku przez Szkołę Podstawową nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo
Przyjaciół Łodzi, w materiałach informacyjnych dla mediów, prasy i w internecie, promocyjnych, edukacyjnych oraz
wydawniczych Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi – niekomercyjnych, zgodnie ze
statutem Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.
Z chwilą przekazania pracy mojego dziecka/podopiecznego* na konkurs, przenoszę nieodpłatnie na Szkołę
Podstawową nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi majątkowe prawa autorskie wyłącznie w zakresie
wskazanym przez pkt.2, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W pozostałym zakresie zachowuję pełnię praw
autorskich.
Oświadczam, że przekazana praca nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującym prawem i nie
narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym.
Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza jednocześnie, że nie będzie ona zagrażała ani naruszała praw osób trzecich,
w szczególności nie będzie naruszała ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez
osobę trzecią z roszczeniami, wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca
zrekompensuje Szkole Podstawowej nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwu Przyjaciół Łodzi, jako wyłącznie odpowiedzialna,
koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Szkołę
Podstawową nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które są ich
administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w konkursie. Listy uczestników zawierające dane w zakresie: imię, nazwisko, szkoła, klasa, listy
laureatów zawierające dane o podobnym zakresie oraz materiały zdjęciowe i filmowe związane z konkursem mogą
zostać umieszczone na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi,
Facebooku, YouTube i w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane,
przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

* - niepotrzebne skreślić

.................................................................................................................................
Data
Czytelnie imię i nazwisko rodzica/opiekuna*
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3. Oświadczenie opiekuna uczniów biorących udział w konkursie.
Łódź, dn. ....................................2018 r.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

1.

2.
3.
4.

Ja niżej podpisana/y* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych przez Szkołę
Podstawową nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, które są ich administratorem, do celów
organizacji, realizacji, informacji, promocji i reklamy bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, Konkursu
Historycznego „Łodzianie – znani i nieznani bohaterowie naszej niepodległości 1918 – 2018”, w którym
uczestniczę.
Listy (uczestników, laureatów itp.) z podaniem mojego imienia i nazwiska, nagrania, materiały zdjęciowe
i filmowe związane z konkursem, mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Szkoły Podstawowej
nr 11 w Łodzi oraz Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, Facebooku, YouTube i w mediach (prasa, serwisy internetowe
i in.). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra
osobiste.
Niniejsza zgoda jest dobrowolna, nieodpłatna, nieograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
Jestem świadoma/świadomy*, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Ponadto, oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem* się z regulaminem Konkursu i go w pełni akceptuję.

* - niepotrzebne skreślić
.............................................................
Podpis opiekuna / imię i nazwisko /
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