
Regulamin konkursu na prezentację multimedialną 

„Na tropach Niepodległej” 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim.  

2. Konkurs realizowany jest w ramach narodowego programu „Niepodległa 2018”. 

3. Adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mieszkających na terenie Miasta 

 i Gminy Solec Kujawski oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Solca Kujawskiego, 

niebędących mieszkańcami Miasta i Gminy Solec Kujawski. 

 

4. Cele konkursu: 

-  przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w obchodach 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości przez Polskę, 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 

- wzbudzenie zainteresowania dziejami Małej Ojczyzny, 

- pogłębianie wiadomości z zakresu historii lokalnej, 

 - rozwijanie umiejętności informatycznych, 

- kształtowanie samodzielności w docieraniu do źródeł wiedzy. 

5.  Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej „Soleckie miejsca pamięci” 

przedstawiającej  miejsca pamięci w Solcu Kujawskim i okolicach.  

6.  Kryteria oceniania prezentacji multimedialnej: 

- poprawność merytoryczna,  

- poprawność techniczna i estetyka, 

- bogactwo źródeł i ich pochodzenie (źródła własne), 

- zawartość elementów informatycznych (np.: animacje, hiperłącza, etc.), 

- ilość slajdów nie może przekraczać 30; 

- Prezentacja ma być wykonana w programie Power Point, zgodnie z przyjętymi zasadami 

wykonywania prezentacji multimedialnych. 

- Prace prosimy dostarczyć na pendrivie zapakowanym w kopertę z dopiskiem zawierającym – imię, 

nazwisko, klasę oraz nazwę szkoływ terminie do 31.10.2018 r. 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Komisja ma prawo zdyskwalifikować 

prezentacje wykonane niesamodzielnie. 

Komisja spośród przekazanych prac wyłoni laureatów: I, II, III miejsce. Dopuszcza się także 

przyznanie jednego wyróżnienia. 

7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Muzeum Solca do dnia  

7 listopada 2018 r. 

 

8. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 9 listopada 2018 r. w siedzibie Muzeum Solca. 



 

9. W konkursie nie mogą brać  udziału członkowie rodzin pracowników Muzeum Solca. 

 

10. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych 

osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zapisami niniejszego 

regulaminu oraz 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), tzw. RODO. 

 

11. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację pracy, swojego wizerunku, imienia, 

nazwiska, informacji o szkole i klasie do której uczęszcza. 

 

12. Warunkiem przystąpienia uczestnika do konkursu jest dostarczenie zgody na przetwarzanie danych, 

dostępnej u koordynatora konkursu, szkolnych koordynatorów lub na stronie www Muzeum Solca 

pod adresem:http://www.muzeum.soleckujawski.pl/konkursy/ (Załącznik nr 1). Podanie danych 

jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. 

 

13. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

 

 

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursów „Na tropach Niepodległej” 

udziela koordynator konkursu pod nr 604 418 116 lub Muzeum Solca im. Księcia Przemysła 

pod nr tel. 52 378 31 20. 

http://www.muzeum.soleckujawski.pl/konkursy/


Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na prezentację multimedialną 

„Na tropach Niepodległej” 

 

….………………………………… 

 Data , miejscowość 

 

Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

w związku z konkursem na prezentację multimedialną „Na tropach Niepodległej, 

realizowanym przez Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. 

 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na udział mojego dziecka 

……………………………………….………….…………..(imię, nazwisko ucznia) uczęszczającego 

do Szkoły………………………………………………………………………….. i klasy ….. 

w konkursie na prezentację multimedialną „Na tropach Niepodległej”. 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w celu przeprowadzenia konkursu. 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

w celu upublicznienia pracy konkursowej z oznaczeniem autorstwa tzn. rozpowszechnieniem 

imienia i nazwiska, nazwy szkoły i klasy. 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w 

celu utrwalenia wizerunku w postaci fotografii cyfrowej oraz rozpowszechnieniem wizerunku 

poprzez umieszczenie relacji z wręczenia nagród na stronie www instytucji i jej Facebooku. 

Niniejszym wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – 

utrwalenie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej oraz rozpowszechnieniem wizerunku w 

materiałach promocyjnych muzeum np. ulotki, plakaty, informacje o konkursie itp. 

 

 

. …….………………………………………… 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na prezentację multimedialną 

„Na tropach Niepodległej” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Muzeum im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim informuje, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Solca 

im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim. Dane kontaktowe Administratora 

to: Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim, ul. Toruńska 8 , 86-050 

Solec Kujawski, tel. 52 387 31 20, e-mail: muzeum@soleckujawski.pl 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52-387-01-27, e-mail: 

daneosobowe@soleckujawski.pl 

 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana 

dziecka, aby przeprowadzić konkurs na prezentację multimedialną pn. „Na tropach 

Niepodległej” oraz upublicznić dane osobowe autora pracy konkursowej na stronie 

internetowej Administratora i jego Facebooku. Podczas wręczania nagród Administrator 

zamierza wykonywać  fotografie utrwalające wizerunek uczniów w nich uczestniczących, 

wykorzystywane do celów promocyjnych i archiwalnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka będzie odpowiednio:  

1) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie 

znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

2) tzw. prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów 

promocyjnych i marketingowych  związanych z organizacją i przeprowadzeniem 

konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

 

5. Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 

Pani/Pana dziecka  wyłącznie:  

1) osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Muzeum im. Księcia Przemysła 

w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje 

obowiązki,  

2) nauczycielom będącym współorganizatorem konkursu.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane 

przez okres realizacji konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do czasu jej cofnięcia.  

 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

• żądania udostępniania swoich danych osobowych,  

mailto:daneosobowe@soleckujawski.pl


• ich sprostowania,  

• ich usunięcia,  

• ograniczenia przetwarzania,  

• przenoszenia danych osobowych,  

• cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie 

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

wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,  

• wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących lub dotyczących Pani/Pana dziecka  narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  

jest niezbędne do uczestnictwa w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych 

takich jak imię, nazwisko, klasa, szkoła, nie będą mogły zostać zrealizowane względem 

Pani/Pana cele określone w pkt 3. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu.  

 

 

 


