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 „Dworki i pałace ziemi konińskiej” 

 

Głównym założeniem projektu jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej 

poprzez tożsamość lokalną. Korzenie, miejsce z którego pochodzimy, jego cechy 

charakterystyczne, w tym historyczne, kulturowe, są niezwykle ważne w 

kształtowaniu charakteru i osobowości młodego człowieka. Osadzenie w 

określonej społeczności, w typowym dla niej środowisku daje poczucie 

bezpieczeństwa, przynależności, z czasem może wpłynąć na chęć eksplorowania 

miejsca, z którego pochodzimy, jego historii, wraz z osobami mającymi wpływ na 

jej kształtowanie się. W sposób naturalny utożsamiając się ze swoim światem 

stajemy się patriotami w wymiarze lokalnym a także szerszym – narodowym.  

 

Czas trwania projektu: 01.12.2022 r. – 15.03.2023r. 

 

Cele projektu:  

 

- poszerzenie wiedzy o miejscu, z którego pochodzę, 

- rozwijanie pasji historycznej poprzez odkrywanie ciekawych miejsc, zabytków, 

- wspólne rodzinne odkrywanie obiektów, fotografowanie, opisanie, 

- rozwijanie umiejętności fotograficznych, 

 - doskonalenie języka angielskiego. 
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Regulamin projektu 

 

1. Organizatorem projektu jest Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

2. Adresaci projektu: - uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych, 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3. 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. 

4. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje 

organizator konkursu. 

5. 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”). 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania prac 

konkursowych. 

7. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym 

regulaminem. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację przez 

uczestników wszystkich warunków określonych w regulaminie.  

8. Organizator nie zwraca uczestnikom konkursu prac dostarczonych w 

ramach udziału w konkursie. 

9. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba 

nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych prac oraz wyrażeniem 
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zgody na ich wystawienie i publikowanie dla celów reklamowych 

konkursu. 

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym  

zasady i warunki prowadzenia konkursu „Dworki i pałace ziemi konińskiej”. 

11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu decyzję 

podejmują organizatorzy. Od decyzji organizatorów nie przysługuje  

odwołanie. 

 

Realizacja projektu:  

 

1. Uczniowie wyszukują historyczne miejsca, obiekty, zabytki z terenu Konina 

i powiatu konińskiego. Wykonują zdjęcia (minimum 3), wywołują je w 

formacie A-4, szukają informacji na temat sfotografowanego obiektu i 

robią opis zabytku w języku polskim i angielskim (minimum 5 zdań).  

2. Nad poprawnością opisu czuwa nauczyciel - opiekun ucznia. 

3. Prace należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście  na adres: 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 

Konin,  do dnia 31.01.2023 r. 

4. Do każdej dostarczonej pracy nauczyciel – opiekun ma obowiązek dołączyć 

załącznik nr 1  i załącznik nr 2. 

5. Wszyscy nauczyciele zaangażowani (wymienieni w metryczce)  w 

przeprowadzenie konkursu otrzymają zaświadczenia o udziale. 

6. Powołane przez organizatora jury dokona oceny nadesłanych prac.  

7. Wizerunek laureatów konkursu oraz ich opiekunów może zostać 

opublikowany na stronach internetowych organizatora. 
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8. Nagrody zostaną przydzielona w zależności od poziomu prac a wręczone 

zostaną podczas spotkania podsumowującego projekt. 

9. O dokładnym terminie spotkania podsumowującego poinformujemy 

Państwa osobiście. 

10. Organizator planuje wystawę prac. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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

a.  udziału w konkursie „Dworki i pałace ziemi konińskiej”,  

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 
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danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa 

danych osobowych.  

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. 

 

 

 

 

mailto:inspektor@osdidk.pl
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Załącznik nr 1 

 

 

DANE UCZNIA  

Imię i nazwisko, klasa 

 

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

 

NAZWA SZKOŁY  

 

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

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KONTAKT DO NAUCZYCIELA NADZORUJĄCEGO 

PRACĘ  

 

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

 

Ja, niżej podpisany uczestnik konkursu „Dworki i pałace ziemi konińskiej”: 

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. „Dworki i pałace ziemi 

konińskiej”.  

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 „Dworki i pałace ziemi konińskiej”, 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 

 


