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Miejski konkurs historyczno-literacki 

„Przecież tylko Polsce służę... 

        - życie i działalność Marszałka  

Józefa Piłsudskiego (1867-1935)”, 

pierwszego Honorowego Obywatela  

Miasta Białegostoku 

w 100-lecie Niepodległości Polski  
 

dla uczniów szkół podstawowych 

i szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku 

 

     ORGANIZATOR:  

   Prezydent Miasta Białegostoku  

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:  

   Zespół Szkół Technicznych  

  im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku 

Muzeum Wojska w Białymstoku  

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku 

            Fundacja Inicjatyw Historycznych Korona  
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REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-LITERACKIEGO 

 

1. Inicjator konkursu: 
Zespół Szkół Technicznych 

im. gen. Władysława Andersa 

15-879 Białystok 

ul. Stołeczna 21, tel. 85 742-12-13 

 

2. Cele konkursu:  

- poznanie i przybliżenie uczniom sylwetki i działalności jednego z najwybitniejszych Polaków  

Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

- rozbudzanie zainteresowania historią Polski wśród uczestników konkursu, propagowanie postaw 

patriotycznych, zainspirowanie do pracy twórczej i rozwijania własnej kreatywności. 

 

3. Warunki uczestnictwa:  

- w konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych miasta 

Białegostoku (prace przygotowane wyłącznie indywidualnie, pod kierunkiem nauczyciela),  

- prace należy opatrzyć metryką (zamieszczoną na stronie internetowej szkoły: www.zst.bialystok.pl),  

- prace przechodzą na własność inicjatora. Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa  

w Białymstoku zastrzega sobie prawo do od ich prezentowania i publikacji. 

 

4. Tematyka i forma prac konkursowych:  

- prace konkursowe nt. „Przecież tylko Polsce służę... - życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego 

(1867-1935)”, pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku, powinny przedstawiać w sposób 

oryginalny sylwetkę i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego,  

- forma prac: prezentacja multimedialna, film (czas trwania maks. 5 minut),  

utrwalone na płycie CD lub DVD w formacie avi, mp4, jpeg,  

- prace plastyczne (wykonane techniką dowolną)  

- prace literackie napisane w dowolnej formie (np. opowiadanie, esej, wiersz). Objętość prac:  

do 5 stron wydruku komputerowego (rozmiar czcionki 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy standardowe),  

- w zakończeniu pracy należy podać wykaz wykorzystanych źródeł historycznych i literatury. 

 

5. Terminy konkursu:  

- do  28 września 2018 r. należy przesłać kartę zgłoszenia konkursu (zamieszczoną na stronie internetowej 

szkoły: www.zst.bialystok.pl) na adres e-mail: k.pogorzelski@onet.eu 

- do 19 października 2018 r. prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu:  

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku,  

ul. Stołeczna 21, tel. 85 742 12 13,   

- rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 listopada (środa) 2018 r., o godz. 11.00  

w Białostockim Ośrodku Kultury – Kino Forum, przy ul. Legionowej 5; 

- laureaci i wyróżnieni w konkursie autorzy prac (wraz z nauczycielem) zostaną powiadomieni telefonicznie 

i zaproszeni na uroczystość. 

 

6. Nagrody:  

- jury powołane przez organizatora i współorganizatorów dokona oceny prac i przyzna dyplomy,  

cenne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia, natomiast nauczyciele prowadzący – opiekunowie  

uczestników konkursu otrzymają podziękowania. 

 

7. Osoby odpowiedzialne z ramienia inicjatora:  

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku:  

mgr Krzysztof Pogorzelski - nauczyciel historii, tel. 797 440 590   
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Miejskiego konkursu historyczno-literackiego „Przecież tylko Polsce służę... 

- życie i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935)”, 

pierwszego Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku 

w 100-lecie Niepodległości Polski 

 

AUTOR (imię i nazwisko)  

 

WIEK AUTORA I KLASA  

 

FORMA PRACY  

(prezentacja/ film/ praca 

plastyczna/praca literacka) 

 

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 

 

NAUCZYCIEL  

(imię i nazwisko) 

 

 

TELEFON (nauczyciela)  
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Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego  

w celu wzięcia udziału w Miejskim Konkursie historyczno-literackim „Przecież tylko Polsce służę … - życie 

i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935)” pierwszego Honorowego Obywatela Miasta 

Białegostoku w 100-leci Niepodległości Polski.  

2. Wyrażam zgodę na publikację w prasie, na stronach internetowych oraz podczas uroczystości związanej z 

rozstrzygnięciem konkursu wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, jego imienia, nazwiska oraz nazwy 

szkoły.  

 

 

 

 

 

  …………………………………………… 

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych: 

1) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski  

w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w 

Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 7979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

2) Współadministratorem danych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa, ul. Stołeczna 

21, 15-879 Białystok. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  

inspektor@jk-m.pl, tel. 511268962 

3) Dane osobowe są zbierane w celu przystąpienia i udziału w Miejskim Konkursie historyczno-literackim 

„Przecież tylko Polsce służę … - życie  

i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935)” pierwszego Honorowego Obywatela Miasta 

Białegostoku w 100-lecie Niepodległości Polski na podstawie zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

4) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na podstawie  przepisów prawa. 

5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w 

konkursie.  

10) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Oświadczenie kandydata pełnoletniego 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału  

w Miejskim Konkursie historyczno-literackim „Przecież tylko Polsce służę … - życie  

i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935)” pierwszego Honorowego Obywatela Miasta 

Białegostoku w 100-leci Niepodległości Polski.  

4. Wyrażam zgodę na publikację w prasie, na stronach internetowych oraz podczas uroczystości związanej z 

rozstrzygnięciem konkursu mojego wizerunku, imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły.  

 

 

 

 

…………………………………………… 

(data i podpis kandydata pełnoletniego) 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych: 

11) Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski  

w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w 

Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

12) Współadministratorem  danych jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andresa, ul. 

Stołeczna 21, 15-879 Białystok. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@jk-m.pl, tel. 511268962 

13) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przystąpienia i udziału w Miejskim Konkursie 

historyczno-literackim „Przecież tylko Polsce służę … - życie  

i działalność Marszałka Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935)” pierwszego Honorowego Obywatela Miasta 

Białegostoku w 100-leci Niepodległości Polski na podstawie zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

14) Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie  przepisów prawa. 

15) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 1 roku. 

16) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

17) Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

18) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

19) Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału 

w konkursie.  

20) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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