Patronat honorowy

PROJEKT ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
KONKURS HISTORYCZNY PANNY WYKLĘTE

Projekt Żołnierze Wyklęci
Wojewódzki konkurs historyczny „Panny wyklęte”
Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w kolejnej edycji Projektu Żołnierze Wyklęci.
Tegoroczny konkurs poświęcony jest kobietom i nosi tytuł „Panny wyklęte”.
„Jeżeli mówi się o Żołnierzach Wyklętych to zazwyczaj mamy przed oczami mężczyzn
walczących z bronią w ręku przeciwko komunistycznym władzom. Rzadziej mówi się o kobietach
a rola kobiet w dążeniach do odzyskania niepodległości była taka sama jak mężczyzn. Były
sanitariuszkami, łączniczkami, kurierkami. Ich wkład w działania konspiracyjne był taki sam jak
mężczyzn i one również ponosiły odpowiedzialność karną za swoje czyny. Walczyły o to samo, co
Żołnierze Niezłomni, z tym, że jeszcze przy okazji musiały walczyć o byt swoich dzieci i to, żeby
móc tych swoich Żołnierzy wspierać. Musiały odnaleźć się w wojennych sytuacjach, trudnych dla
stworzenia rodziny. Były także pełnowartościowymi żołnierzami. Kobiety w konspiracji były też
bardzo cenne…” – podkreśliła pani Barbara Konarska1, rzecznik Biegu Tropem Wilczym Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, współorganizatorka projektu muzycznego „Panny Wyklęte”.
„Były piękne, młode. Kochały swoich chłopców, narzeczonych i mężów – Żołnierzy
Wyklętych. Trwały przy nich aż do końca. Kochały też Polskę i o nią wraz z nimi walczyły. Często
z bronią w ręku, ale także przenosząc meldunki, opatrując rany, organizując kryjówki i zaplecze.
Prowadząc działalność konspiracyjną. A gdy stało się jasne, że chwilowo przegrali – służąc słowem
otuchy, tym nielicznym, którzy przetrwali...” – podkreślił w swojej książce pt. „Dziewczyny wyklęte”
Szymon Nowak2.

Adresaci konkursu:
− uczniowie szkół podstawowych (klasy VI - VIII);
− uczniowie szkół ponadpodstawowych;
− nauczyciele wszystkich typów szkół.

1
2

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/2467685
Sz. Nowak, Dziewczyny wyklęte, 2015
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Czas trwania konkursu:
Listopad 2022 r. – marzec 2023 r.
Cele ogólne:
− wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią;
− przybliżenie postaci kobiet niezłomnych;
− odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
− kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz zachęcanie do samodzielnej
pracy przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji;
− wyzwalanie twórczego zaangażowania nauczycieli w poszukiwaniu nowatorskich metod
i form pracy z dziećmi i młodzieżą.
Cele szczegółowe:
uczeń:
− interesuje się przeszłością, przez co pogłębia swoje zainteresowania;
− potrafi zastosować różne metody prezentacji;
− jest dumny z przynależności do swojego kraju;
nauczyciel:
− rozwija własny warsztat pracy;
− rozwija i pogłębia poczucie odpowiedzialności za własne działania edukacyjne;
− realizuje kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
Forma zajęć:
Praca indywidualna, praca grupowa.

Harmonogram działań:
▪

Listopad 2022 r.– opublikowanie regulaminu konkursu na stronach organizatorów;

▪

27 stycznia 2023 r. – przesłanie lub osobiste doręczenie prac do Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;

▪

Marzec 2023 r. – uroczysty finał – wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac.
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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
„PANNY WYKLĘTE”
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu są:
−

Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman,

−

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,

−

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich
w Koninie.

2. Konkurs organizowany jest dla:
−

uczniów szkół podstawowych,

−

uczniów szkół ponadpodstawowych,

−

nauczycieli wszystkich typów szkół.

3. Konkurs jest przeprowadzany w pięciu kategoriach dla uczniów: praca literacka, praca
plastyczna, lapbook, komiks, muzyczna.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym i zgodą na publikację
wyników na stronie internetowej.
5. W sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.
6. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.),
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
(określane jako „RODO”).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac konkursowych.
KATEGORIE KONKURSOWE
Lapbook
1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia lub grupę
uczniów (maks. 2 osoby).
2. Lapbook po złożeniu powinien mieć format A4.
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3. Może być wykonany dowolną techniką i zawierać dowolną ilość informacji.
4. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.
Kategoria plastyczna
1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
2. Praca może być wykonana w formie rysunku (technika dowolna) lub obrazu (akwarelą,
farbą olejną itp.).
3. Prace muszą być przesłane w oryginale.
4. Format prac A4.
5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.
Kategoria komiks
1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
2. Uczestnik wykonuje komiks zgodnie z zasadami tworzenia komiksu.
3. Technika wykonania pracy jest dowolna.
4. Format komiksu max A4 i do10 stron.
5. Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka.
Kategoria literacka
1. Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia.
2. Praca autorska musi być przygotowana w formie wiersza.
3. Praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4, powinna być napisana czcionką Arial 12,
odstępy między wierszami 1,5.
4. Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność
stylistyczna i ortograficzna.
Kategoria muzyczna
1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (maks. 3 osoby, należy podać autora tekstu, muzyki i
nazwiska wykonawców).
2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie pliku dźwiękowego w jednym z formatów:
war, mp3, wma, zaopatrzony tytułem, nieprzekraczający 4 minut nagrania.
3. Nagranie należy przesłać na adres mailowy organizatora.
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4. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory będące przeróbką innych, już istniejących.
5. Całość musi być samodzielnym pomysłem realizowanym przez uczniów przystępujących do
konkursu.
6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

Scenariusz zajęć – kategoria dla nauczycieli
1. Scenariusz zajęć może być przygotowany w ramach nauczania różnych przedmiotów
szkolnych lub zajęć dodatkowych.
2. Musi zawierać treści związane z tematem konkursu.
3. Scenariusz powinien być napisany według następującego wzoru:
− Imię i nazwisko nauczyciela;
− Nazwa przedmiotu i etap edukacyjny;
− Temat lekcji;
− Cele i metody;
− Środki dydaktyczne, materiały pomocnicze;
− Czas i miejsce trwania zajęć;
− Przebieg lekcji (załączniki: materiały wykorzystane podczas lekcji).
4. Materiały pomocnicze należy wydrukować i dołączyć do scenariusza.
5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, dostosowanie do poziomu edukacyjnego,
wykorzystanie pomocy, oryginalność ujęcia tematu.

ZASADY KONKURSU
1. Uczeń wybiera sobie postać (jedną lub kilka) Panny/Panien Wyklętych.
2. Każda szkoła może przysłać dowolną ilość prac z każdej kategorii.
3. Prace będą oceniane na różnych poziomach edukacyjnych.
4. Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście

na adres: Centrum

Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin, do dnia 27.01.2023 r.
5. Do każdej dostarczonej pracy nauczyciel – opiekun ma obowiązek dołączyć załącznik nr 1
i załącznik nr 2.
6. Wszyscy nauczyciele zaangażowani (wymienieni w metryczce) w przeprowadzenie konkursu
otrzymają zaświadczenia o udziale.
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7. Powołane przez organizatora jury dokona oceny nadesłanych prac. Decyzje Komisji
Konkursowych są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
8. Informacja o wynikach w zakresie: imię, nazwisko, nazwa szkoły oraz uroczystości wręczenia
nagród zostanie umieszczona na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie.
9. Wizerunek Laureatów Konkursu oraz ich Opiekunów może zostać opublikowany na stronach
internetowych organizatorów.
10. Nagrody:
− za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach: atrakcyjne nagrody rzeczowe,
− mogą zostać przydzielone wyróżnienia w zależności od poziomu prac.
11. Nagrody wręczane będą podczas spotkania podsumowującego projekt w marcu 2023 r.
O dokładnym terminie poinformujemy Państwa osobiście.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a.

udziału w konkursie „Panny wyklęte”,

b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych,
w mediach społecznościowych Organizatorów oraz innych materiałach promujących
konkurs, w przypadku wyrażenia zgody.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a, b c, d, e, f 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/ – dalej RODO.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin. 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.
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4. Inspektorem ochrony danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest Pani Ewa
Galińska, kontakt: inspektor@osdidk.pl tel. 531 641 4253.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych
podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.
6. Pani/Pana/dziecka

dane

osobowe

będą

przetwarzane

przez

czas

niezbędny

do

przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych
Organizatorów,

mediach

i

oficjalnych

profilach

w

mediach

społecznościowych

Organizatorów, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie
tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo przenoszenia danych.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed
jej wycofaniem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez uczestników wszystkich warunków
określonych w Regulaminie.

2.

Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu prac dostarczonych w ramach udziału
w konkursie.

3.

Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest
autorem/autorką załączonych prac oraz wyrażeniem zgody na ich wystawienie
i publikowanie dla celów reklamowych konkursu.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn, a także
przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

5.

Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia konkursu historycznego „Panny wyklęte”.

6.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu decyzję podejmują
Organizatorzy. Od decyzji Organizatorów nie przysługuje odwołanie.

7.

Regulamin zostanie opublikowany na stronach www.cdnkonin.pl oraz www.sp8.konin.pl
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Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY
„PANNY WYKLĘTE”
DANE UCZNIA
Imię i nazwisko, klasa
.................................................................................................................................................
Tytuł pracy/kategoria:
……………………………………………………………………………………………….
NAZWA SZKOŁY
...........................…………………………….………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KONTAKT DO NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO PRACĘ
…………………………………………………………………………………………………..
Ja, niżej podpisany Uczestnik wojewódzkiego konkursu historycznego „Panny wyklęte”:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym
Regulaminem Konkursu;
2. od daty dostarczenia do CDN w Koninie pracy konkursowej, przenoszę na Organizatora
Konkursu nieodpłatnie prawa do korzystania i rozporządzania pracą będącą przedmiotem
konkursu;
3. oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
………………………………………………
Podpis uczestnika
1. Jako rodzic/opiekun ustawowy uczestnika konkursu, wyrażam zgodę na złożenie przez
uczestnika oświadczenia powyższej treści.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie pt. „Panny Wyklęte” na terenie
województwa wielkopolskiego.
3. Zgoda rodzica/opiekuna ustawowego jest wymagana, jeżeli uczestnik konkursu nie
ukończył 18 roku życia. Bez podpisu opiekuna praca nie weźmie udziału w konkursie.
…………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna ustawowego
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Załącznik nr 2
Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujemy iż:
− Administratorem danych osobowych jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, kod
pocztowy 62- 510 adres e-mail: cdn@cdnkonin.pl +48 63 242 23 32.
− Inspektorem ochrony danych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest Pani Ewa
Galińska, kontakt: inspektor@osdidk.pl tel. 531 641 4253;
− Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia
konkursu „Panny wyklęte”, zwanego dalej Konkursem, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b c, d, e,
f;
− Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie osoby związane z organizacją Konkursu;
− Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku szkolnego;
− Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
− Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
− Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
wykluczenie z konkursu;
− W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko,
wizerunek, nazwa szkoły będą podawane do publicznej wiadomości.
……………………………………………………………………………………..
Powyższe przyjąłem/łam do wiadomości
…………………………………………..………..…………………………………
Miejscowość, data, podpis opiekuna
………………………………………………………………………………………..
Miejscowość, data, podpis uczestnika

