Regulamin
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
„MATKA TRZECH NARODÓW”
Pod Honorowym Patronatem Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa dr Wacława Depo
I Cele konkursu
• ukazanie rozwijającego się na dawnych Kresach Wschodnich kultu maryjnego
• zrozumienie znaczenia w życiu współczesnej Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi:
Matki Boskiej Częstochowskiej (Królowej Korony Polskiej), Matki Boskiej Berdyczowskiej
(Patronki Ukrainy) oraz Matki Boskiej Ostrobramskiej (Opiekunki Kresów)
• przedstawienie znaczących wydarzeń historycznych, uroczystości państwowych oraz postaw
religijnych, zarówno ważnych postaci z dziejów , jak i postaw zwykłych ludzi, w których
„Święte Dziewice” były obecne
• kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw wobec przeszłości oraz tradycji
II Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(w wieku od 13 do 20 lat), znajdujących się na terenie: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.
III Zasady konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie napisana praca historyczno-literacka lub wykonana
prezentacja multimedialna zgodnie z tematem konkursowym:
„Matka Trzech Narodów-historia kultu maryjnego w Polsce i na Kresach Wschodnich”
2. Uczestnik konkursu (uczeń) może zgłosić jedną pracę konkursową.
3. Wymogi dotyczące pracy konkursowej:
•
•

•
•

•
•

praca historyczno-literacka (maksymalnie 10 stron A4 w formacie Word, standardowy
margines: 2,5cm, czcionka Time New Roman 12, interlinia 1,5)
prezentacja multimedialna (maksymalnie 25 slajdów w programie PowerPoint, pakiet
programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana
w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w ww. programach (z rozszerzeniem
*.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps)
zarówno praca historyczno- literacka jak i prezentacja multimedialna powinny posiadać
w części końcowej informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (bibliografia)
wskazane jest wzbogacenie prac konkursowych poprzez: walor filatelistycznonumizmatyczny (zdjęcia monet, znaczków), inne fotografie (dokumenty, pocztówki itp.),
rysunki i elementy graficzne
praca historyczno-literacka przeznaczona na konkurs powinna być przygotowana w formie
wydruku, a prezentacja multimedialna zapisana na płycie CD.
prace konkursowe należy dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera na
adres sekretariatu konkursu:
Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. św. Augustyna 28/30
42-226 Częstochowa
z dopiskiem Konkurs „Matka Trzech Narodów”

• koszt przesyłki ponoszą autorzy prac, a nadesłana praca konkursowa nie podlega zwrotowi.
• zgłoszenia do konkursu dokonywane są poprzez nauczyciela
• do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie ZAŁĄCZNIK nr 2
( oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu lub jego rodziców bądź opiekunów)
IV Harmonogram konkursu
1. Zgłoszenie uczniów do konkursu: do 31.01.2022r.
(poprzez wypełnienie karty zgłoszenia ZAŁĄCZNIK nr 1 i przesłanie jej na adres e-mail:
e.zaton@zse-czest.pl).
2. Termin dostarczania i nadsyłania prac konkursowych: do 30.04.2022r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu: na przełomie maja i czerwca 2022r.
4. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się na
terenie każdego z państw z którego nadesłane zostaną prace konkursowe. O terminie
rozdania nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora
indywidualnie.
V Nagrody
1. Przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia.
2.
Autorom nagrodzonych prac wręczone zostaną: specjalny dyplom, plakieta
okolicznościowa oraz nagroda rzeczowa.
3. Wszyscy autorzy prac konkursowych otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.
VI Organizatorzy
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Częstochowa
ul. Krakowska 29
42-217 Częstochowa
Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
ul. św. Augustyna 28/30
42-226 Częstochowa

VII Główna Komisja Konkursowa
dr Ryszard Stefaniak (Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy)
mgr Rafał Piotrowski (Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy oraz Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Częstochowa)
mgr Grzegorz Basiński (członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Częstochowa)
mgr Maciej Trzmiel (dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie)
mgr Edyta Zatoń (nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie)

VIII Prawa autorskie
1.
Zgłaszając pracę konkursową, Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy w imieniu
Uczestnika Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich) oświadcza, że posiada on pełne i
nieograniczone prawa autorskie do wykonanej pracy.
2.
Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika Konkursu (w przypadku
osób niepełnoletnich) poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej,
niewyłącznej licencji do swojej pracy konkursowej, zwanej dalej Utworem, na rzecz
Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz
terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania
pracy – wprowadzenia pracy do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w
zakresie rozpowszechniania pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym również w
ramach produktów elektronicznych, sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych, jak i
Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie uczestnik lub przedstawiciel ustawowy w
imieniu Uczestnika Konkursu (osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na wykonanie praw
autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie
całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z
Konkursem(edycji bieżącej i ewentualnie edycji organizowanych w kolejnych latach), a także
na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i
marketingowych Organizatora.
IX Ochrona danych osobowych
Podanie Danych personalnych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych personalnych
niezbędnych do rejestracji ucznia uczestniczącego w Konkursie oraz niezbędnych do kontaktu lub
weryfikacji uczestników Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do uczestnictwa
w Konkursie.
X Postanowienia końcowe
Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także przerwania,
zawieszenia lub zmiany terminu przeprowadzenia Konkursu z ważnych powodów.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „MATKA TRZECH NARODÓW”
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO
„ MATKA TRZECH NARODÓW”

Dane uczestnika
Imię i nazwisko (wiek)
Dane kontaktowe uczestnika (e-mail, nr
telefonu)
Pełna nazwa szkoły
Adres szkoły, nr telefonu, e-mail
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
Nr telefonu, e-mail nauczyciela (opiekuna)

…................................................
miejscowość i data

…............................................................
pieczęć szkoły

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Konkursu „MATKA TRZECH NARODÓW”
Oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Międzynarodowym Konkursie
historyczno - literackim MATKA TRZECH NARODÓW
…………………………………………………..
(imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, wiek)
Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin Konkursu „Matka Trzech Narodów”
zorganizowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” Oddział Częstochowa i Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.
…………………………………………………... ……………………………………………………
(data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku
niepełnoletności Uczestnika)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …............................................................................. (imię
i nazwisko) w Konkursie „Matka Trzech Narodów” zorganizowanym przez Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowa, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Częstochowa i Zespół
Szkół Ekonomicznych w Częstochowie oraz na przetwarzanie danych osobowych moich i dziecka
na potrzeby organizacji Konkursu zgodnie z jego Regulaminem.
…………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego – należy wypełnić w przypadku gdy Uczestnik
jest niepełnoletni)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zawartą w Załączniku nr 3 do
Regulaminu Konkursu „Matka Trzech Narodów”, będącą realizacją obowiązku informacyjnego
określonego w art. 13 RODO dotyczącym przetwarzania danych osobowych.
………………………………………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu lub Rodzica/Opiekuna prawnego w przypadku
niepełnoletności Uczestnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu Konkursu „MATKA TRZECH NARODÓW”
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników, opiekunów merytorycznych uczestników,
rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich będą przetwarzane przez Organizatora
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, wydania przyznanych
nagród, upowszechniania informacji o wynikach Konkursu, w celach archiwalnych na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016
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), zwane dalej RODO, oraz ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie równoznaczne jest z dobrowolnym wyrażeniem
zgody przez uczestnika, opiekuna merytorycznego, w przypadku uczestników niepełnoletnich przez
ich rodzica/opiekuna prawnego:
a) na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach wynikających z organizacji
Konkursu zgodnie z jego Regulaminem i zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej RODO,
b) w przypadku pozostania laureatem Konkursu na zamieszczenie danych osobowych
uczestnika/danych osobowych swojego dziecka/danych osobowych opiekuna merytorycznego –
w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły na stronie internetowej i profilach na portalach
społecznościowych Organizatora, w materiałach promocyjnych i publikacjach Organizatora dot.
Konkursu oraz w publikacjach w mediach. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani
terytorialnie.
c) na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku/wizerunku swojego dziecka
uwiecznionego na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego Konkurs oraz jego publikację na stronie
internetowej i profilach na portalach społecznościowych Organizatora, w materiałach
promocyjnych i publikacjach Organizatora dot. Konkursu oraz w publikacjach w mediach.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
3. Klauzula informacyjna RODO
W celu wykonania obowiązku określonego w art. 13 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. U. UE.L z 2016 r.
Nr 119), RODO, informujemy, że:
1.
Współadministratorami
danych
osobowych
uzyskanych
od
uczestników,
rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich, opiekunów merytorycznych są
Organizatorzy m.in. Zespół Szkół Ekonomicznych, z siedzibą przy ul. św. Augustyna 28/30, 42-226
Częstochowa, tel. 34 324 23 22.
2. We wszystkich sprawach dot. ochrony danych powołanym w ZSE Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych (e-mail iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl, tel. 34 370 63 14).
3. Współadministratorzy będą przetwarzać dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów
prawnych uczestników niepełnoletnich, opiekunów merytorycznych w celu organizacji
i przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz na
podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO.) Uczestnicy, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich i opiekunowie
merytoryczni mają prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przed rozstrzygnięciem
Konkursu
przez
przesłanie
stosownej
informacji
na
adres
e-mail

iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego jest
równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Podane dane będą przetwarzane także w celu
wypełnienia ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO), w ramach prowadzonej przez Współadministratorów działalności statutowej, jako
zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust.1 lit. e RODO) oraz
w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegającymi w szczególności na ustaleniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i na
dochodzeniu roszczeń.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5. Odbiorcami danych osobowych uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników
niepełnoletnich i opiekunów merytorycznych będzie Jury Konkursu, odbiorcami mogą być również
podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi prawne, informatyczne, organy
uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe
laureatów i opiekunów merytorycznych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wizerunku
zostaną upublicznione. w mediach.
6. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich,
opiekunów merytorycznych będą przetwarzane w trakcie realizacji działań związanych z
organizacją Konkursu, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
7.
Uczestnikom Konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich,
opiekunom merytorycznym przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, danych
osobowych swojego dziecka (zgodnie z art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (zgodnie z art.16
RODO), żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – (jeżeli: dane osobowe
nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane oraz w
przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia
danych osobowych lub w związku z wniesieniem sprzeciwu, Współadministratorzy danych mogą
zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku
wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego), żądania
ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).
8. Uczestnikom Konkursu, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich,
opiekunom merytorycznym przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie ich
danych osobowych narusza przepisy RODO.
9.
Dane osobowe uczestników Konkursu, rodziców/opiekunów prawnych uczestników
niepełnoletnich, opiekunów merytorycznych nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10. Współadministratorzy danych osobowych zastrzegają ponadnarodowy charakter przepływu
danych w ramach serwisów Facebook i Instagram. Serwis Facebook i Instagram może przekazywać
Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, że
Facebook i Instagram deklarują, wykorzystywanie typowych klauzul umownych zatwierdzonych
przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających
odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów do których dane mogą
być przekazywane. Więcej informacji można uzyskać na stronach ww. portali społecznościowych.

