
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„Orawa w świadomości i działaniach Polaków w latach 1918 - 1920” 

Edycja 2019 

1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Obchodów 100 - lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, powołany przez Antoniego Karlaka, Wójta Gminy Jabłonka. 

2. Partnerzy konkursu: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury 

w Jabłonce, Centrum Usług Wspólnych. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Jabłonka. 

4. Cel konkursu:  

• zainteresowanie, pogłębianie i motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy o historii 

regionu i Polski 

• kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych 

• integracja społeczności Orawy 

• promocja Orawy, jej kultury i historii 

 

5. Temat konkursu: „Orawa w świadomości i działaniach Polaków w latach 1918 - 1920”. 

6. Obowiązujący zakres materiału i umiejętności:  

• Rozwój świadomości narodowej na Orawie i przyłączenie jej do Polski po I wojnie 

światowej. 

• Dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych, posługiwanie się terminologią 

historyczną. 

• Umieszczanie wydarzeń, faktów we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, 

ustalanie kolejności wydarzeń, obliczanie czasu minionych wydarzeń. 

• Praca z mapą historyczną. 

• Interpretacja tekstu źródłowego związanego z tematyką konkursu. 

 

7. Wykaz literatury: 

• Ks. Ferdynand Machay, Moja droga do Polski. Pamiętnik, Kraków 1992. 

• Jerzy M. Roszkowski, Zapomniane kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i 

działaniach Polaków 1895 – 1925, Nowy Targ 2018, Rozdział IX – Przygotowania do 

plebiscytu na Spiszu i Orawie i jego odwołanie 1919 – 1920. 

 



8. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych Gminy 

Jabłonka. 

9. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody prawnych 

opiekunów na przetwarzanie danych osobowych uczniów do celów organizacyjnych 

(zał. nr 2).  Oświadczenia zostają w dokumentacji szkoły.  

10.  Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach: 

❖ I etap szkolny: 

- etap szkolny przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje powołane przez 

dyrektorów szkół biorących udział w konkursie 

-termin przeprowadzenia etapu szkolnego ustala Dyrektor Szkoły  

-w etapie szkolnym uczestniczy dowolna ilość uczniów 

- do II etapu należy zakwalifikować trzy osoby z każdej z każdej szkoły do etapu 

gminnego opiekunowie zgłaszają laureatów szkolnych do 30 października 2019 

roku na kartach zgłoszeniowych (zał. nr 1) w zapieczętowanej kopercie na adres: 

 

Centrum Usług Wspólnych 

ul. 3 Maja 1 

34-480 Jabłonka 

(z dopiskiem: konkurs historyczny „Orawa w świadomości i działaniach Polaków w latach 1918 - 1920”) 

 

❖ II etap gminny: 

- Zostanie przeprowadzony 6 listopada 2019 roku o godzinie 9.00. 

- Miejsce przeprowadzenia konkursu: Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce. 

- Konkurs będzie miał formę testu  (pytania zamknięte i otwarte); czas pracy 45 

minut. 

- Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu. 

- Laureatami gminnego konkursu zostanie 5 uczestników, którzy zdobędą  

najwyższą liczbę punktów. 

- Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jabłonka.  

- Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 5 dni od napisania 

testu. 

- Informacja o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród zostanie zamieszczona 

na stronie internetowej Gminy Jabłonka www.jablonka.pl w zakładce Niepodległa, 

100-lecie Niepodległości 1918-2018. 

http://www.jablonka.pl/


- Wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy. 

 

11. O wszystkich sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.                                   

12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

 

 

 



Zał.1                                                                                                                  

………………………………………      data ………………… 

pieczątka szkoły       

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w gminnym konkursie historycznym, pt. 

„Orawa w świadomości i działaniach Polaków w latach 1918 - 1920” 

Edycja 2019 

1. Nazwa szkoły…………………………………………………………………. 

2. Adres…………………………………………………………………………… 

3. Telefon ………………………………………………………………………… 

4. Laureaci etapu szkolnego: 

 

Imię i nazwisko ucznia Klasa  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5. Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………. 

                                                                                     

                        pieczątka i podpis       

                                                                                                                                                                 

Dyrektora Szkoły: 

 



Zał. 2 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY 

„Orawa w świadomości i działaniach Polaków w latach 1918 - 1920” 

EDYCJA 2019 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

1. Imię i  nazwisko  Rodzica/Opiekuna 

……………………………………………………………………………………. 

2. Kod pocztowy, miejscowość 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Ulica, numer budynku 

……………………………………………………………………………………. 

4. Numer telefonu 

……………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że: 

1) Jestem prawnym opiekunem  

…………………………………………………………………………………………. 

            /imię i nazwisko ucznia-uczestnika konkursu/ 

 Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów 

związanych z jego udziałem w gminnym konkursie historycznym „Orawa w świadomości i 

działaniach Polaków w latach 1918 - 1920”, edycja 2019,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r., poz.1781 t.j )oraz na opublikowanie pracy 

dziecka na wystawie pokonkursowej organizowanej w budynku Centrum Kultury Górnej Orawy w 

Jabłonce. 

                                                                                                          

………………………………………….. 

                                                                               /data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna/ 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka z siedzibą w Jabłonce, ul. 3-

go Maja 1, 34-480 Jabłonka. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 18 26 111 00; adresu e-mail: 

sekretariat@jablonka.pl 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez 

adres email: iod@jablonka.pl, za pomocą telefonu: 18 26 111 45 lub pod adresem wskazanym w pkt.1 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 

przez Urząd Gminy Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy 

Jabłonka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci: 

• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 

1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy 

Jabłonka, przy czym podanie danych jest: 

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie 

zawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.   


