
 

 

 

 

 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach oraz  

Rada Osiedla Szobiszowice zapraszają do udziału  

w Miejskim konkursie wiedzy historycznej  

„100 – lecie odzyskania niepodległości”  

  

Pod Patronatem Honorowym  

Radnego Miasta Gliwice pana Tomasza Tylutko  

oraz Rady Osiedla Szobiszowice. 

 

CELE KONKURSU 

1. Uświetnienie obchodów rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości 

2. Upowszechnienie wiedzy historycznej na temat okoliczności odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

3. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.  

4. Rozwijanie umiejętności rywalizacji w duchu fair play.  

 

 

REGULAMIN 

Organizatorem konkursu jest Zespół – Szkolno Przedszkolny nr 11 w Gliwicach. 

I. Adresaci i temat pracy 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas od 7 do 8 szkół podstawowych z terenu Gliwic. 

2. Tematem konkursu jest popularyzacja  wiedzy historycznej nt. okoliczności odzyskania 

niepodległości.  



3. Tematyka konkursu pokrywa się z założeniami podstawy programowej, obejmuje następujące 

zagadnienia:  

  Sprawa polska w czasie I wojny światowej :  

a) Stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej w przededniu i po wybuchu wojny 

b) Umiędzynarodowienie sprawy polskiej : akt 5 listopada 1916r., rola Stanów 

Zjednoczonych i rewolucji rosyjskich, deklaracja z 3 czerwca 1918r., 

c) Polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, prace państwowo – twórcze podczas wojny. 

 Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej :  

a) Formowanie się centralnego ośrodka władzy państwowej – od październikowej 

deklaracji Rady Regencyjnej do „Małej Konstytucji”.  

 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs ma charakter drużynowy.  

2.  Drużyny biorące udział w konkursie są trzyosobowe i występują jako reprezentacja szkoły.  

3. Każdą szkołę ma prawo reprezentować tylko jedna drużyna. 

4. Drużyny rywalizują między sobą -  odpowiadając na pytania, rozwiązując zadania. Drużyna, 

która uzyska najwięcej punktów podczas turnieju wygrywa. 

5. O rozstrzygnięciu konkursu decyduje Jury, podejmując decyzję na podstawie zdobytej przez 

drużyny liczby punktów.  

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród  odbędzie się w dniu konkursu. Decyzja komisji jest 

nieodwołalna.  

7. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla ich opiekunów 

podziękowania. 

 

 

Ważne terminy 

 

1. Szkoły kierują zgłoszenia udziału w formie elektronicznej na adres 

sekretariat@zsp11.gliwice.eu    do 20 października 2018 roku. 

2. Konkurs odbędzie się 30 października o godzinie 13, w Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach 

(ul. Tarnogórska 57).  

 

 

 

Organizatorki konkursu  
Justyna Libor 
Joanna Noras 
Agnieszka Kucharska  

Mariola Polok 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Nazwa, adres i telefon szkoły zgłaszającej 
uczniów 

 
 
 
 

Imię i nazwisko, klasa uczestników  
konkursu 

1. 
 
2. 
 
3. 

Imię i nazwisko opiekuna uczniów 
(nauczyciela) 

 
 
 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:………………………………………………………………………… 

Klasa: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres i pełna nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………….. 

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

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Miejskiego Konkursu Wiedzy 

Historycznej „100-lecie odzyskania niepodległości”  pod patronatem Rady Osiedla 

Szobiszowice i Radnego Miasta Gliwice pana Tomasza Tylutko orgaznizowanego przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach i akceptuję jego warunki. 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA       CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

 

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………….. (imię i nazwisko 

uczestnika konkursu) w Miejskim Konkursie Wiedzy Historycznej „100-lecie odzyskania 

niepodległości”  pod patronatem Rady Osiedla Szobiszowice i Radnego Miasta Gliwice 

pana Tomasza Tylutko orgaznizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w 

Gliwicach. 

 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA       CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU NA PUBLIKACJĘ 

WIZERUNKU 

 

Wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej oraz profilu na portalu 

społecznościowym (Facebook) ZSP nr 11 w Gliwicach oraz Rady Osiedla Szobiszowice 

wizerunku dziecka (fotorelacji z przebiegu konkursu) w związku z udziałem w Miejskim 

Konkursie Wiedzy Historycznej „100-lecie odzyskania niepodległości”  pod patronatem 

Rady Osiedla Szobiszowice i Radnego Miasta Gliwice pana Tomasza Tylutko 

orgaznizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach.  

 

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

MIEJSCOWOŚĆ, DATA       CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………….……. 

w podanym niżej zakresie:  

 Imię i nazwisko 

 klasa 

 nazwa placówki, do której uczęszcza 

przez: Szkołę Podstawową nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59 

w celu organizacji Miejskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „100-lecie odzyskania 

niepodległości”  pod patronatem Rady Osiedla Szobiszowice i Radnego Miasta Gliwice 

pana Tomasza Tylutko 

……………………………………….………………….…… 

      Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

 



2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu 

publikacji wyników Miejskiego Konkursu Wiedzy Historycznej „100-lecie odzyskania 

niepodległości”  pod patronatem Rady Osiedla Szobiszowice i Radnego Miasta Gliwice 

pana Tomasza Tylutko na stronie internetowej i profilu na portalu Facebook ZSP nr 11 w 

Gliwicach oraz Rady Osiedla Szobiszowice. 

……………………………………….………………….…… 

      Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego 

• Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest  Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice  

• Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez 

Panią/Pana zgody będzie skutkowało:  

- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie. 

- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka 

zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na 

stronie internetowej 

• Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych 

oraz ich poprawiania.  

• Dane osobowe są zbierane celem organizacji konkursu …………………………  

• Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa.  

• Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie 

terminu wynikającego z Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w placówce.  

• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w placówce e-mail: 

iod@zsp11gliwice.pl …………………………………………………………… 

 

Potwierdzenie zapoznania się z informacją 

       

               

………………………………………………… 

           Data, miejsce i podpis 

 

 


