Konkurs plastyczno-literacki
„Kartka z pamiętnika ocalałego/ ocalałej z zagłady”

Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr3 im. Piotra Firleja w Lubartowie.
2. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa lubelskiego. Szczegółowe informacje
o konkursie wraz z regulaminem zamieszczone będą na stronie http://www.sp3lubartow.pvv.pl/
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest:
a. rozbudzanie pasji historycznych , plastycznych i literackich,
b. wzmacnianie umiejętności zdobywania i wykorzystywania wiedzy faktograficznej,
c. zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o historii i losach Żydów w czasie Zagłady
d. promowanie wśród uczniów wiedzy na temat tragedii Holokaustu i wielokulturowego dziedzictwa
na Lubelszczyźnie,
e. kształtowanie postaw wrażliwości na odmienność kulturową, etniczną i religijną,
f. rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej młodzieży,
g. rozwijanie pasji badawczej i talentu twórczego dzieci i młodzieży oraz poszukiwanie prawdy
historycznej.
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h. popularyzacja pamiętnika jako formy służącej wyrażaniu emocji i przemyśleń.

III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów z terenu województwa lubelskiego:
- klas 8 szkół podstawowych.
2. Prace mogą być realizowane indywidualnie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły.
IV. Praca konkursowa
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy w formie kartki z pamiętnika.
2. Treścią pracy jest napisanie tekstu w formie opisu (relacji) rzeczywistego wydarzenia z czasów
pobytu w obozie zagłady oraz ocalenia wraz z ilustracją graficzną tego wydarzenia. Przy opisie
dopuszczalne jest korzystanie ze wspomnień osób, które przeżyły obóz koncentracyjny na Majdanku
lub z dokumentów archiwum . Relacje, wspomnienia są wydane w formie publikacji książkowych.
3. Praca musi być napisana pismem ręcznym, na jedną stronę A4.
4. Nadesłana praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę
i adres szkoły, numer telefonu szkoły, imię i nazwisko nauczyciela opiekuna.
5. Wymagany format pracy (opis i ilustracja): A3.
6. W ocenie pracy jury będzie brać pod uwagę takie kryteria jak:
a. formę przedstawienia wydarzenia,
b. poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,
c. kompozycja - opis (relacja) z ilustracją,
d. zgodność z tematem,
e. oryginalność i kreatywność,
f. wrażenie estetyczne.
7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr3 im. Piotra Firleja w Lubartowie ,ul.
1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów z dopiskiem na kopercie „Konkurs, Kartka z pamiętnika” do
30 września 2022 roku.
8. Decyduje data wpływu do SP nr3, a nie data stempla pocztowego.
9. Do pracy powinna być dołączona karta informacyjna pracy (Załącznik nr 1).
10. Praca powinna być autorstwa uczestnika. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie
zostały nigdzie opublikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
Po zakończeniu prac Komisji konkursowej i ogłoszeniu wyników prace konkursowe zostaną
upublicznione.
11. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z pomocy merytorycznej oraz inspiracji dostępnych
w internecie, jednak nie mogą być kopiowane. Pomocą mogą być pozycje znajdujące się w księgarni
na Majdanku.
V. Zasady konkursu i wykorzystanie prac
1. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych .
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie imienia
i nazwiska autora w materiałach informacyjnych związanych z konkursem, a także na
wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i informacyjnych Organizatora.
3. Do konkursu nie dopuszcza się prac niezgodnych z normami etycznymi: naruszających godność
ludzką, zawierającymi treści dyskryminujące.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości
technicznej i niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
VI. Przebieg konkursu

1. Terminy przebiegu konkursu:
a. do 30 września 2022 r. – przesłanie prac do Konkursu,
b. do 30 września 2022 r. – powołanie komisji konkursowej i wyłonienie zwycięzców.
c. do 5 października 2022r.- powiadomienie szkół o wyłonieniu zwycięzców konkursu.
2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 11 października 2022r. podczas Uroczystości Obchodów
80 rocznicy Akcji Reinchardt w Lubartowie.
VII. Praca Komisji Konkursowej
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa - w oparciu w/w kryteria:
- oceni wszystkie zgłoszone prace i wybierze laureatów.
3. Dla laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody: pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Komisja
Konkursowa może przyznać wyróżnienia poza rankingiem punktowym.
4. W przypadku uzyskania tej samej sumy punków, przez więcej niż jedną pracę wśród trzech prac
najwyżej ocenionych o przyznaniu poszczególnych miejsc w Konkursie, decyduje Przewodniczący
Komisji Konkursowej.
5. Decyzja Komisji dotycząca wyłonienia laureatów jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE
„Kartka z pamiętnika ocalałego/ocalałej z zagłady”
Imię i nazwisko autora:

Tytuł pracy:

Adres zamieszkania:

Nazwa i adres szkoły:

Kontakt do autora/opiekuna prawnego (numer

Klasa:

telefonu, e-mail):

Imię i nazwisko opiekuna naukowego:

Kontakt do opiekuna naukowego (numer telefonu, e-mail):

Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Kartka z pamiętnika ocalałego/ocalałej z zagłady”
i akceptuję jego treść. Oświadczam, że:
a. przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich;
b. zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej i zezwalam
Organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu;
c. wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z utworu przez Organizatora konkursu na następujących
polach eksploatacji:
 trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką cyfrową
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne
korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; tworzenie oraz rozpowszechnianie utworów
zależnych, nowych wersji i adaptacji (przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne
zmiany);
 rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; wykorzystywanie utworu,
w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;
 wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzu utworu, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym z możliwością nieograniczonego ich pobierania na
urządzenia elektroniczne, w szczególności w formatach: *epub, *mobi, *pdf.
………………………………………………………..
Data i podpis autora
*Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych
Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w umowie przetwarzane będą w celu niezbędnym do
zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
w tym do celów archiwizacyjnych.
Podstawa prawna
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit b, c i f 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
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/-a danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie.
Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne
i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności
i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym
wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Zawarte w kwestionariuszu osobowym dane osobowe będą przechowywane przez okres
obowiązywania umowy i do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy.
………………………………………………………..
Data i podpis autora
*Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w konkursowym formularzu
zgłoszeniowym dla potrzeb organizacji konkursu zgodnie z RODO*
………………………………………………………..
Data i podpis autora
*Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (laureata) w przypadku
wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w
prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych organizatora.
………………………………………………………..
Data i podpis autora
*Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie moich zdjęć/mojego dziecka/podopiecznego
w celu zamieszczenia relacji z gali wręczania nagród na stronach internetowych organizatora, mediach
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.
………………………………………………………..
Data i podpis autora
*Podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkurs.
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