Powiatowy Konkurs Historyczny
dla uczniów
siódmych i ósmych klas szkół podstawowych
„Tarcza i miecz”
Regulamin

1. Celem Powiatowego Konkursu Historycznego jest popularyzacja historii Polski oraz
historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem bohaterów regionalnych oraz
najważniejszych wydarzeń z historii Polski.
2. Organizatorem Powiatowego Konkursu Historycznego jest II Liceum Ogólnokształcące im.
rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie. Konkurs jest jednoetapowy skierowany do
wszystkich chętnych uczniów ze szkół podstawowych (klasy siódme i ósme). Uczestnictwo
jest bezpłatne, szkoły biorące udział w konkursie nie ponoszą żadnych kosztów.
3. Konkurs odbędzie się w formie gry terenowej. Drużyny będą wykonywały zadania na
przygotowanych stanowiskach. W trakcie gry można korzystać z materiałów dodatkowych
(telefon z internetem, książki, notatki itp.), dla uczniów udostępniona będzie biblioteka ze
stanowiskami komputerowymi. O końcowej klasyfikacji zadecyduje liczba punktów
zdobytych na stanowiskach oraz czas wykonania wszystkich zadań. Za odpowiedzi błędne
doliczone zostaną minuty karne do czasu końcowego. Zakres tematyczny konkursu – historia
Polski , podstawa programowa szkół podstawowych (historia).
4. Uczestnicy w dniu konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorowi podpisane przez
rodziców zgody na publikowanie wizerunku (załącznik).
5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy zespoły trzyosobowe, które zdobywają
punkty niezależnie od siebie. Szkoła zgłaszając drużyny zobowiązana jest podać nazwę
drużyny oraz skład poszczególnych zespołów.
6. Termin konkursu oraz godzina rozpoczęcia zostanie podana z miesięcznym
wyprzedzeniem, informacja zostanie dostarczona do każdej szkoły podstawowej na terenie
powiatu mikołowskiego.
7. Czas trwania konkursu – ok. 60 minut. Ostateczne wyniki zostaną podane w tym samym
dniu, po zakończeniu rozgrywki. Nagrody rzeczowe otrzyma zwycięska drużyna.

Załącznik do regulaminu:
Zgoda na publikowanie wizerunku
w zakresie działalności promocyjno-marketingowej
……………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka
…………………………………………………………………….
adres zamieszkania
Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na
bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez II
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul.
Pokoju 4, 43-190 Mikołów, zarejestrowanego podczas Powiatowego Konkursu Historycznego
„Tarcza i miecz” dla szkół podstawowych w celach związanych z funkcjonowaniem i
promocją II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.
Zgoda

obejmuje

takie

formy

publikacji

jak:

strona

internetowa

szkoły

www.2lomikolow.pl, Facebook II LO. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być
przekazywane na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Oświadczam,
że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i
dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw.
Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych
oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję.
Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem w/w danych osobowych jest II
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul.
Pokoju 4, 43-190 Mikołów.
Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany,
iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
.............................................................................
(data i czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

