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Regulamin konkursu 
 
 

XXIII MIEJSKO – GMINNY KONKURS 

„SWARZĘDZ – MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM” 
 

Konkurs dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz 
 
 

Cele konkursu: 
 

 Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowania najbliższą okolicą. 
 Zapoznanie ze zmianami, jakie dokonały się w Swarzędzu od momentu powstania 

miasta. 
 Zapoznanie z miejscami pamięci narodowej w najbliższej okolicy. 
 Poznanie historii wybitnych Swarzędzan. 
 Kształcenie postawy szacunku wobec dorobku naszych przodków. 
 Stworzenie uczniom możliwości prezentacji wiedzy, własnych umiejętności 

i osiągnięć. 
 Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i korzystania z różnych 

źródeł informacji. 
 Stymulowanie procesów samodzielnego i twórczego myślenia. 

 
W tym roku tematyka konkursu związana jest z obchodami 190-lecia powstania Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. Z tej okazji powstanie specjalna kapsuła czasu, w której 
umieszczone zostaną nagrodzone prace.  

 
Regulamin konkursu 

 
 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z gminy 

Swarzędz. 
 Dla poszczególnych grup wiekowych przewidziano odrębne kategorie. 
 Każda ze szkół na drodze wewnątrzszkolnych eliminacji wyłania 3 reprezentantów 

w poszczególnych kategoriach i zgłasza ich do organizatora w wyznaczonym 
terminie. 

 Szkoła może wziąć udział we wszystkich lub tylko wybranej przez siebie części 
konkursu. 

 Opiekunowie uczestników konkursu do 28 kwietnia 2023 roku wysyłają prace 
plastyczne wraz z wypełnionymi załącznikami 1-5 na adres szkoły: Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, Ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz. Prezentacje 
multimedialne należy przesłać na adres e-mail szkoły: sp_jeden@op.pl wraz ze 
skanami załączników 1-5. 

 O terminie i formie rozstrzygnięcia konkursu powiadomimy uczestników drogą 
mailową lub telefonicznie. 

 Dla zwycięskich zawodników i zwycięskiej szkoły przewidziano nagrody. 
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Regulamin konkursu 
 

Kategorie konkursu 
 

CZĘŚĆ I 
 

„Kartka dla Jubilata” 

Adresaci: Uczniowie klas IV 
 

Konkurs plastyczno-literacki „190 lat minęło. Życzenia dla Jedynki”. 
Zadaniem uczniów jest przygotowanie kartki urodzinowej (format A5) oraz napisanie życzeń 
dla jubilata. 
Technika dowolna, można użyć rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej 
i innych technik płaskich (bez materiałów sypkich). 

 
Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami 1-5 należy przesłać na adres szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, Ul. Zamkowa  20, 62-020 Swarzędz,  
do 28 kwietnia 2023 roku. Każda szkoła może przekazać maksymalnie trzy 
pracę. Praca powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko uczestnika 
konkursu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna). 

 
 
 

CZĘŚĆ II 

„Moja szkoła za 100 lat” 

Adresaci: Uczniowie klas V-VI 

Zadaniem uczniów jest przygotowanie komiksu na temat „Moja szkoła za 100 lat”. 
 

Komiks może być wykonany techniką dowolną, można użyć rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej 

i innych technik płaskich (bez materiałów sypkich). 
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Regulamin konkursu 

 
Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami 1-5 należy przesłać na adres szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, Ul. Zamkowa  20, 62-020 Swarzędz,  
do 28 kwietnia 2023 roku. Każda szkoła może przekazać maksymalnie trzy 
pracę. Praca powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko uczestnika 
konkursu, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna). 

 
 
 

CZĘŚĆ III 
 

„Szczególne miejsca pamięci 

w mojej okolicy” 

Adresaci – Uczniowie klas VII-VIII 
 
 
Swarzędz to mnóstwo zabytkowych gmachów i miejsc pamięci. Zadaniem uczestników 
konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, pt. „Miejsca pamięci w mojej 
okolicy”. Należy przedstawić w niej miejsca, które odegrały znaczą rolę w naszej historii. 
Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint pakietu Microsoft Office. Nie 
może zawierać więcej niż 15 slajdów, nie mniej niż 10 slajdów. Powinna przedstawiać co 
najmniej 5 ważnych miejsc. Wymagane jest, aby uwzględnić historię najstarszej szkoły                       
w Swarzędzu (SP1). Pierwszy slajd musi zawierać imię i nazwisko autora, nazwę placówki do 
której uczęszcza uczestnik konkursu, ponadto imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego 
za przygotowanie ucznia do konkursu. 

 
 

Pracę należy przesłać wraz ze skanami wypełnionych załączników 1-5 na adres 
e-mail sp_jeden@op.pl do 28 kwietnia 2023 roku. Należy dostarczyć 
maksymalnie trzy prace. 
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Załącznik nr 1 
 

Formularz zgłoszeniowy 

XXIII Miejsko – Gminny Konkurs 

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam” 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa (pełna nazwa szkoły) 

……………………………………………………………………………………. 

Nauczyciel/opiekun, pod którego kierunkiem praca została wykonana 

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

…………………………………………………………………………………… 

Telefon rodzica/prawnego opiekuna 

…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 

(podpis osoby zgłaszającej) 
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Załącznik nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgoda na udział w konkursie 

XXIII Miejsko – Gminny Konkurs 

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam” 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………............. 

w XXIII Miejsko – Gminnym Konkursie „Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”. 
 
 
 
 
 

 
…………….…………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik nr 3 
 
 
 

Zgoda na upublicznienie danych 

XXIII Miejsko – Gminny Konkurs 

„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam” 
 
 
 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko uczestnika XXIII Miejsko-Gminnego Konkursu) 

…………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 

………………………………………………………………… 

(nazwa szkoły) 

……………………………………………………………………

… (adres szkoły) 

 
 
 

Wyrażenie zgody na upublicznienie danych 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 2016 r.) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na 
publikację imienia i nazwiska mojego/mojej syna/córki, informacji o szkole, w której uczy 
się, jak również o wynikach XXIII Miejsko – Gminnego Konkursu „Swarzędz – miasto, w 
którym mieszkam” ………………………………................................................................... 
na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu 
oraz w lokalnych mediach. 

 
…………….…………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zgoda na publikacje wizerunku 

XXIII Miejsko – Gminny Konkurs 

„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam” 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………... 

na potrzeby XXIII Miejsko – Gminnego Konkursu „Swarzędz – miasto, w którym mieszkam” 

w  celu  promocji   wydarzenia   na   stronie   internetowej   szkoły    www.sp1swarzedz.pl 

oraz w lokalnych mediach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………….…………………………………………….. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
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Załącznik nr 5 
 
 

 
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych 

XXIII Miejsko – Gminny Konkurs 

„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam” 
 
 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji XXIII Miejsko 
– Gminnego Konkursu „Swarzędz, miasto w którym mieszkam” jest Szkoła Podstawowa nr 
1,im. Stanisława Staszica w Swarzędzu. 
Dane do kontaktu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Zamkowa 20, 62 - 020 

Swarzędz, email: sp_jeden@op.pl 

2. W sprawach związanych z  przetwarzaniem  danych  osobowych  proszę  kontaktować  się    
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: s p_jeden@op.pl 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu przetwarzane będą w celach: 
 realizacji obowiązków Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, w zakresie organizacji 

i prowadzenia gminnego konkursu; 

 publikacji wyników XXIII Miejsko - Gminnego Konkursu na stronach 
internetowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu na podstawie wyrażonej 
dobrowolnie zgody rodzica/opiekuna prawnego; 

 archiwizacyjnych. 
4. Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie: 

a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 59, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 
stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) oraz regulaminu XXII 
Miejsko 
– Gminnego Konkursu „Swarzędz, miasto w którym mieszkam” dla uczniów klas IV- 
VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022; 

b) zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia, którego dane dotyczą, na publikację wyników 
XXIII Miejsko - Gminnego Konkursu na stronach internetowych Szkoły  Podstawowej 
nr 1 w Swarzędzu. Wyrażenie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do 
sprawnej organizacji XXIII Miejsko – Gminnego Konkursu. 

5. Zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi  obowiązującymi  w  Szkole  Podstawowej   nr   1 
w Swarzędzu, dane osobowe przechowywane są do końca roku szkolnego od momentu 
zakończenia konkursu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych w zakresie informacji  
i sposobu przetwarzania informacji, co do których wyrażono zgodę. 

6. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą poddawane zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 
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Załącznik nr 5 

8. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą: 
a) Komisje Konkursowe 

podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowę przetwarzania danych 
osobowych w związku z realizacją zamówienia publicznego w przedmiocie 
organizacji i przeprowadzenia konkursów dla uczniów klas IV-VIII szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2021/2022. 

9. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu danych 
osobowych przysługuje uczestnikom XXIII Miejsko - Gminnego Konkursu 

- prawo dostępu do treści danych osobowych; 

- prawo do sprostowania, uzupełnienia danych osobowych; 

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej 
cofnięciem, w związku z tym także prawo do żądania usunięcia tych danych oraz ograniczenia 
ich przetwarzania; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ochrony danych osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………….…………………………………………….. 

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


