
  

 

Zakopane, dnia 11.04.2022  r. 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Powiatowego 

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” 

dla uczniów szkół podstawowych: Gminy i Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy  

i  Miasta Sianów, Gminy Jabłonka oraz  z terenu Powiatu Tatrzańskiego, 

a także uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: Kartuskiego, Łowickiego, Poznańskiego, 

Świdnickiego, Tatrzańskiego, Nowotarskiego, Hrubieszowskiego, Rawickiego, Wadowickiego i 

Międzychodzkiego oraz Miasta Sopot. 

 

Temat konkursu w roku 2022 

„STULECIE POWROTU CZĘŚCI GÓRNEGO ŚLĄSKA DO MACIERZY".   

 

 

§1 

 Cele konkursu: 

1. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, 

szczególnie tych dotyczących własnego regionu i jego historii. 

2. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania zainteresowań uczniów oraz podejmowania 

działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

3. Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i opiekunów. 

4. Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań. 

5. Budzenie dumy z dokonań Polaków i ich wkładu w naukę i technikę. 

6. Zapoznanie uczniów z zapomnianymi dokonaniami polskich naukowców i inżynierów rozsianych  

po całym świecie. 

7. Zwrócenie uwagi na wkład powiatów, z których pochodzą uczestnicy konkursu w historię Polski  

i świata. 

 

§2 

             Ustalenia ogólne: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: Gminy i Miasta Kórnik, Miasta 

Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, Gminy Jabłonka, Gmin Powiatu 

Tatrzańskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: Kartuskiego, 

Łowickiego, Poznańskiego, Świdnickiego, Tatrzańskiego, Nowotarskiego, 

Hrubieszowskiego,  Rawickiego, Wadowickiego i Międzychodzkiego oraz Miasta Sopot,  

2. W skład drużyny szkolnej szkoły podstawowej mogą wejść uczniowie kl. VI,  VII  i VIII,  

a w przypadku drużyny szkolnej ponadpodstawowej uczniowie z dowolnych klas.  

Konkurs przebiega dwuetapowo: 1 etap: gminny i powiatowy, 2 etap: finał. 

3. Komisje konkursowe powołują:  

a) w etapie gminnym i powiatowym:  Burmistrz Kórnika (trzy osoby), Prezydent Sopotu (trzy 

osoby), Wójt Gminy Suchy Las (trzy osoby), Burmistrz Gminy i Miasta Sianów (trzy 

osoby), Wójt Gminy Jabłonka ( trzy osoby), Starosta Kartuski (trzy osoby), Starosta Łowicki 

(trzy osoby), Starosta Poznański (trzy osoby), Starosta Świdnicki (trzy osoby), Starosta 

Tatrzański (trzy osoby), Starosta Hrubieszowski (trzy osoby), Starosta Rawicki (trzy osoby), 

Starosta Nowotarski (trzy osoby), Starosta Wadowicki (trzy osoby), Starosta Międzychodzki 

(trzy osoby). 

W przypadku gmin powiatu tatrzańskiego (po dwie osoby) Burmistrz Miasta Zakopane 

 lub Wójtowie i po jednej osobie dla każdej gminy Starosta Tatrzański. 

b) w etapie finałowym: Starosta Tatrzański (trzy do pięciu osób). 

4. Regulamin oraz wykaz literatury do Konkursu został udostępniony na stronie Starostwa 

Powiatowego w Zakopanem: https://www.powiat.tatry.pl/index.php/wydzial-edukacji-

kultury-i-sportu/konkursy.    
§3 
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             Organizacja i przebieg etapu gminnego/ powiatowego: 

1. Etap gminny/ powiatowy w każdej Gminie Powiatu Tatrzańskiego, w Mieście Kórnik, Mieście 

Sopot, Gminie Suchy Las, Mieście Sianów, Gminie Jabłonka oraz w powiatach odbędzie się 

10.10.2022 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 - 11.00. 

2. W etapie gminnym/ powiatowym biorą udział trzyosobowe drużyny szkolne ze szkół podstawowych                             

z terenu gminy oraz drużyny szkolne ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatów. 

3. Etap gminny/ powiatowy przeprowadza się w Urzędzie Miasta, Gminy, Starostwa bądź innym 

wyznaczonym miejscu.  

4. Każdy z uczestników i opiekunów drużyny przed przystąpieniem do konkursu podpisuje zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu (zał. nr 2). Za gromadzenie zgód na 

przetwarzanie danych osobowych oraz realizację obowiązku informacyjnego na etapie 

gminnym/powiatowym odpowiadają organizatorzy z poszczególnych gmin i powiatów. 

5. Pytania konkursowe wraz z kluczem i punktacją odpowiedzi w dniu eliminacji gminnych/ 

powiatowych przywozi osoba wyznaczona do komisji konkursowej przez Starostę. Dla uczestników 

konkursu z Gminy i Miasta Kórnik, Miasta Sopot, Gminy Suchy Las, Gminy i Miasta Sianów, 

Gminy Jabłonka oraz Powiatów (bez Powiatu Tatrzańskiego) materiały w formie pisemnej, 

odpowiednio zabezpieczone, zostaną dostarczone do dnia 07.10.2022 r. do właściwych wydziałów 

bądź osób wskazanych przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta lub Starostę. Zadania konkursowe 

rozwiązywane są przez trzyosobowe drużyny. 

6. Komisja konkursowa sprawdza prace i niezwłocznie informuje uczestników o wynikach.  

7. Komisja konkursowa zobowiązana jest przekazać dane na temat zwycięskiej drużyny, podpisane 

zgody na przetwarzanie danych osobowych finalistów konkursu i ich opiekunów oraz ewentualne 

uwagi o przebiegu konkursu organizatorom – Starostwo Powiatowe w Zakopanem,  Wydział 

Edukacji, 34-500 Zakopane ul. Chramcówki 15, w ciągu 2 dni od przeprowadzenia konkursu (zał. nr 

1 oraz zał. nr 2). 

8. Zwycięska drużyna  etapu  gminnego/ powiatowego reprezentuje swoją Gminę/Powiat w finale 

konkursu. 

9. Nagrody dla najlepszych drużyn etapu 1 fundowane są odpowiednio przez właściwe urzędy miast, 

gmin i powiatów. 

    

§4 

             Organizacja i przebieg etapu finałowego: 

1. Finał odbędzie się 10.11.2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Kościelisku. Szczegółowe miejsce 

konkursu zostanie podane w późniejszym terminie. 

2. W finale biorą udział zwycięzcy etapu  gminnego/ powiatowego. 

3. Komisja konkursowa powołana przez Starostę ocenia rywalizujące drużyny. 

4. Zmagania drużyn mają charakter turnieju. 

5. Nagrodę otrzymuje każdy członek zwycięskich drużyn oraz nauczyciel/opiekun. 

 

Kontakt z organizatorami konkursu:  

1. Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Wydział Edukacji,  34-500 Zakopane,  ul. Chramcówki 15  

Osoba do kontaktu: Katarzyna Leks tel. 18 20 23 947, poczta elektroniczna: 

edukacja@powiat.tatry.pl 

  
Patronat Narodowy 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudy 

w Stulecie Odzyskania Niepodległości 

 

mailto:edukacja@powiat.tatry.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

 

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

         pieczątka  urzędu                             miejscowość, data  

 

Protokół z etapu I (gminnego/ powiatowego) 

Konkursu Powiatowego 

„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” 

 

Urząd Gminy/Miasta/Starostwa  w: 

.............................................................................................................................................................................. 

Telefon.................................................................................................................................................................. 

Adres..................................................................................................................................................................... 

Liczba drużyn biorących udział w I etapie …….................................................................................................. 

 

 Lp Nazwisko i imię ucznia Nazwa szkoły 
Adres, telefon  

i email szkoły 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

przez 

drużynę  

Imię i nazwisko 

nauczycieli 

przygotowujących 

drużynę (telefon  

i email) 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:   

  

Przewodniczący: 1.............................................     

Członkowie         2…………………………….   …………………………………………. 

    3…………………………….     Data i podpis 

(Wójt /Burmistrz / Prezydent/ Starosta) 
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Załącznik nr 2: 
 

Klauzula informacyjna 

przetwarzania danych osobowych 

dla uczestników konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” 

Szanowni Pan/Pani, 

Zgodnie z art.13 ust. 1 - 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, 

informujemy, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiat Tatrzański, adres: 34-500 Zakopane ul. 

Chramcówki 15, kontakt: email sekretariat@tatry.pl, tel. 18 20 23 914. 

Jako administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność  

i  bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez: listownie na adres administratora 

danych osobowych, adres e-mailowy: iod@powiat.tatry.pl, telefon: 18 20 23 961. 

Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Powiat Tatrzański jest organizacja 

i przeprowadzenia konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości”. Dodatkowo 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą 

Pan/Pani udzielił/a w zakresie publikacji wizerunku oraz danych osobowych na stronach internetowych, 

tablicach ogłoszeniowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością szkoły oraz 

powiatu tatrzańskiego.  

Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa na podstawie których dane 

przetwarzamy, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 

organów powiatu i starostw powiatowych, w celu organizacji konkursu. Natomiast dane w celach 

promocyjnych i informacyjnych przez czas trwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:  

 Podmiotom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym 

np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania 

i innym właściwym podmiotom. 

 Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, podmiotom serwisujących nasze systemy 

teleinformatyczne, 

Dane osobowe nie są udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:  

 Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz kopii danych, 

 Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy 

zmianie lub zdezaktualizowały się, 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych 

wyłącznie do ich przechowywania, 

 Prawo do usunięcia danych – z ograniczeniem wynikającym z obowiązku przechowywania 

dokumentów zgodnie z ww. okresem archiwalnym określonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 

Akt dla organów powiatu i starostw powiatowych, 

 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody (publikacja wizerunku oraz danych 

osobowych na stronie internetowej i tablicy ogłoszeniowej) przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) w  zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. 

Urząd nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, 

podejmowania decyzji. 

mailto:sekretariat@tatry.pl
mailto:iod@powiat.tatry.pl
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU 

 

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

………………………………………………………….………………………………. 

nazwa i adres placówki 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

 

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

imię i nazwisko uczestnika  

 

przez Powiat Tatrzański w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie 

drogi do niepodległości” 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako 

laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn. 

zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu  

w  publikacji na stronie internetowej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych dla 

uczestników konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016r.), w tym z informacją o celu i  sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

Zakopane, dnia ……………………..                                      ……………………………………….                      

                                                                                                 (podpis uczestnika) 

 

W przypadku osoby niepełnoletniej zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. 

 

………………………………………… 

(Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH NAUCZYCIELA/OPIEKUNA KONURSU 

 

 

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

………………………………………………………….………………………………. 

nazwa i adres placówki 

 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

 

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

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna konkursu  

 

przez Powiat Tatrzański w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie 

drogi do niepodległości” 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.  

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wyłonienia jako 

laureata mojego ucznia bądź w przypadku otrzymania przez ucznia wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r.  poz. 1191 z późn. zm). 

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, 

danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca pracy uczestnika konkursu  

w  publikacji na stronie internetowej. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

*  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej przetwarzania danych osobowych dla 

uczestników konkursu „Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości” dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych na podstawie art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016r.), w tym z informacją o celu i  sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz o przysługujących mi prawach. 

*  Akceptuję regulamin konkursu. 

 

 

Zakopane, dnia ……………………..                             ……………………………………….                      

                                                                                                 (podpis nauczyciela/opiekuna konkursu) 

 


