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R E G U L A M I N 

Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej 

realizowanego w ramach projektu „Niepodległa blisko nas” 

 

 

 

Organizatorzy Konkursu 

 

 

1. Organizatorem Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, zwanego 

dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z siedzibą  

w Racławicach, w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej  

w Nisku.   

 

       

2. Konkurs organizowany jest w ramach zadania „Niepodległa blisko nas”, 

dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-

2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. 

 

 

Tematyka i cele konkursu 

 

1. Tematyka konkursu dotyczy sprawy Śląska po I wojnie światowej oraz powstań 

śląskich. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy historycznej dotyczącej tego 

okresu. Przeprowadzenie konkursu jest działaniem edukacyjnym, które służyć będzie 

ugruntowaniu i poszerzeniu wśród młodzieży wiedzy na temat powstań śląskich.  

 

 

Uczestnicy oraz forma konkursu 

 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej 

w Nisku oraz uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu niżańskiego. 

W  konkursie wezmą udział także uczniowie klas mundurowych Regionalnego 

Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.   

 

2. Szkoły podstawowe i średnie z terenu powiatu niżańskiego zgłaszają uczestników 

chętnych do udziału w konkursie w terminie do dnia 26 września 2021 r.  poprzez 

przesłanie na adres mailowy konkursbw@rceznisko.eu następujących informacji: 

nazwa szkoły wraz z danymi teleadresowymi, ilość chętnych uczniów i ich wykaz  
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z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy oraz imienia i nazwiska opiekuna 

dydaktycznego zgłoszonych uczniów. Dla każdego z uczestników należy także 

załączyć oświadczenie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział  

w konkursie, przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku. 

Formularz oświadczenia oraz Klauzula informacyjna Administratora danych 

osobowych stanowią załącznik do regulaminu konkursu. Po uzupełnieniu i podpisaniu 

przez rodzica uczestnika, formularz należy przesłać w formie elektronicznej, np.  

w formacie pdf lub jpg, wraz ze zgłoszeniem. 

       

3. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zgłaszają chęć 

uczestnictwa w konkursie do Pani Anny Brak w terminie do dnia 26 września 2021 

r., osobiście lub poprzez e-dziennik. 

       

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu on-line i będzie składał się z dwóch 

etapów. Podczas obu etapów uczestnicy udzielają odpowiedzi na 25 pytań 

konkursowych (pytania  otwarte i zamknięte). 

       

5. Test on-line w ramach I etapu konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 

2021 (tj. czwartek) o godzinie 17.00. Link do test zostanie udostępniony na stronie 

organizatora (RCEZ w Nisku) www.rceznisko.eu o godzinie 17.00 i będzie aktywny 

przez 40 minut. W tym czasie uczestnicy zapoznają się z instrukcją oraz odpowiedzą 

na 25 pytań. 

 

6. Nad organizacją i  właściwym przebiegiem Konkursu czuwa Jury, powołane przez 

Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Jury sporządza 

protokoły po przeprowadzeniu kolejnych etapów Konkursu i wyłania: po I etapie 

konkursu 30 uczestników z najwyższymi wynikami do II etapu. 

       

7. Wyniki I etapu testu oraz lista osób zakwalifikowanych do II etapu zostaną podane 

na stronie internetowej organizatora (www.rceznisko.eu) 4 października 2021 (tj. 

poniedziałek) o godzinie 10.00. 30 finalistów I etapu weźmie udział w wyjeździe 

edukacyjnym na Śląsk, którego celem będzie pogłębienie i uzupełnienie wiedzy  

o sprawie śląskiej i powstaniach śląskich.  

 

8. II etap konkursu zostanie przeprowadzony także w formie on-line w dniu 26 

października 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie 17.00. Po II etapie jury wyłoni 

laureatów konkursu. 

 

  

http://www.rceznisko.eu/
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Nagrody 

 

1. Dla finalistów I etapu konkursu (30 osób) zostanie zorganizowany wyjazd edukacyjny 

na Śląsk. W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzą Muzeum Śląskie w Katowicach  

i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. W Muzeum Powstań Śląskich 

planowany jest udział uczniów w lekcji muzealnej. 

2. Dla zwycięzców II etapu konkursu przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu 

wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej. 

 

2. Regulamin zawiera warunki udziału w konkursie, które uczestnicy akceptują 

przesyłając zgłoszenie.   

 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje 

Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

 

 

 

 

Załączniki do Regulaminu 

 

1. Formularz oświadczenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika na 

udział w konkursie, publikację danych osobowych oraz wizerunku. 

2. Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych RCEZ). 

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych („NCR”). 

4. Wykaz pomocy naukowych dla uczestników konkursu. 
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Załącznik nr 1 

 
………………………… 

(miejscowość i data)  

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA*  

dziecka biorącego udział w  Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej 

 

 

Ja niżej podpisany/na ………………………………………………. będący 

rodzicem/opiekunem* …………………………………………….….. (imię i nazwisko dziecka) 

biorącego/biorącej udział w Konkursie wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ……………………………………..(imię 

i nazwisko dziecka) do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej 

po I wojnie światowej  zgodnie z art. 7 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) – RODO - 

zawartych w karcie zgłoszeniowej do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu 

wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, w szczególności wyrażam zgodę na 

umieszczenie danych osobowych - imię i nazwisko, szkoła oraz wizerunku (zdjęcia) - na 

stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, na stronie internetowej Powiatu 

Niżańskiego, na stronach internetowych instytucji udzielających dofinansowania na realizację 

projektu, portalach społecznościowych prowadzonych przez ww. podmioty i instytucje oraz  

w lokalnych mediach. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulami informacyjnymi 

Administratorów danych osobowych będących załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu 

konkursu. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że: Administratorami danych 

osobowych w ramach Konkursu wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, 

organizowanego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku są: 

• Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, z siedzibą przy ul. 

Sandomierskiej 1, 37-400 Nisko reprezentowane przez Dyrektora, 

• Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z siedzibą w Racławicach,  

ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko. 

Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. 

 

 

 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego*                                                                  

*  właściwe podkreślić  
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Załącznik nr 2 

   

 

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem 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) – RODO - informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej  

w Nisku, siedzibą przy ul. Sandomierskiej 1, 37-400 Nisko reprezentowane przez 

Dyrektora.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Sebastianem Straczyńskim możliwy jest 

poprzez adres email se_st@wp.pl lub pisemnie na adres administratora danych;   

3) dane będą przetwarzane wyłączenie na cele związane z przeprowadzeniem Konkursu 

wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, na podstawie świadomej zgody osób, 

których dane dotyczą - art. 6 ust 1 lit a RODO; 

4) dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu wiedzy  

o sprawie śląskiej po I wojnie światowej oraz przez okres archiwalny zgodnie  

z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych; 

5) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

6) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  

w  Konkursie wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej;  

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 
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Załącznik nr 3 

   

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych („NCR”) 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego 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, dalej: RODO) 

informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum 

Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, e-mail: n.c.r@wp.pl, tel. 15 841 53 05. 

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu Wiedzy o sprawie 

śląskiej po I wojnie światowej w ramach projektu „Niepodległa blisko nas” dofinansowanego 

ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego  na podstawie art. 6 ust 1 

lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

3) Odbiorcą danych osobowych będą organy administracji publicznej, jeżeli jest to 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, jak również instytucje, które wykażą w tym 

celu interes prawny. 

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym 

dane pozyskano, czyli do dnia 31 grudnia 2026 r. 

6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem koniecznym do wzięcia 

udziału w  Konkursie wiedzy o sprawie śląskiej po I wojnie światowej, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

 

 

mailto:n.c.r@wp.pl
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Załącznik nr 4 

 

 

 

Wykaz pomocy naukowych dla uczestników konkursu: 
 

 

Publikacje dostępne w internecie oraz strony internetowe: 

Powstania Śląskie - IBR - Encyklopedia Województwa Śląskiego 

http://edus.ibrbs.pl/powstania-slaskie/ 

 

Ryszard Kaczmarek, Powstania śląskie 1919-1920-1921.  

http://ibrbs.pl/ 

 

W dziesiątą rocznicę pierwszego powstania śląskiego, wyd. „Polonia”, Katowice 1920. 

[Śląska Biblioteka Cyfrowa] 

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/1099?id=1099 

 

U zachodnich granic Polski 1918-1922, red. Roman Horoszkiewicz, Lwów 1922.  

[Śląska Biblioteka Cyfrowa]    

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/365416?id=365416 

 

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/powstania-slaskie-krotka-historia/ 

 

https://powstania.slaskie.pl 

 

 

Książki: 

 

Jan Ludyga-Laskowski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919–1920–1921, Warszawa–

Wrocław 1973. 

 

Jędruszczak Tadeusz, Powstania śląskie 1919-1920-1921, Katowice 1981  
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