ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr1 im. Batalionów Chłopskich w BRATOSZEWICACH
95-011 Bratoszewice, Plac Staszica 14 tel.: 42 719 89 83, 663-308-983
sekretariat@zs1bratoszewice.pl, www.zs1bratoszewice.pl

Bratoszewice, dn. 1.03.2021 r.

Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprosić uczniów Waszej Szkoły do udziału w IV Międzyszkolnym
Konkursie „Moja mała Ojczyna – Zakochaj się w Gminie Stryków”. Konkurs odbywa się pod
patronatem Burmistrza Strykowa Pana Witolda Kosmowskiego.
Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy historycznej regionu, zwiększanie wrażliwości
młodzieży na problemy lokalnej społeczności, kształtowanie postaw patriotycznych i
obywatelskich.
Konkurs odbywa się w kategorii: prezentacji multimedialnej oraz wypowiedzi ustnej na
temat wykonanej pracy i jest skierowany do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych. Składa się
z dwóch etapów:
I. Przesłanie prezentacji multimedialnej na temat: Miejsce w Gminie Stryków, które
warto odwiedzić.
II. Finaliści odpowiadają na pytania dotyczące przygotowanej przez siebie prezentacji
(przed komisją konkursową).
Terminy konkursu:
1. Przesłanie przez Szkoły podstawowe skanu deklaracji udziału w konkursie (załącznik nr
1) na adres sekretariat@zs1bratoszewice.pl do 10 marca 2021 r.
2. Nadsyłanie prezentacji uczestników konkursu w terminie od 10 - 26 marca 2021 r. na
adres sekretariat@zs1bratoszewice.pl . Wraz z pracą konkursową uczestnicy konkursu
muszą dołączyć skan podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
danych osobowych. ( załącznik nr 2).
3. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi do 9 kwietnia 2021 r.
4. II etap konkursu odbędzie się 14 kwietnia 2021 r.
W załączeniu przesyłamy Państwu regulamin konkursu, kartę zgłoszeń oraz zagadnienia.
Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać do 10 marca 2021 r. na adres mailowy:
sekretariat@zs1bratoszewice.pl bądź dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1
w Bratoszewicach.
Pytania prosimy kierować do p. Adriana Tomesa; a.tomes@zs1bratoszewice.pl lub do sekretariatu
szkoły: sekretariat@zs1bratoszewice.pl Tel. 42 719-89-83; 663-308-983.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja i Nauczyciele
Zespołu Szkół Nr1 w Bratoszewicach
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Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu
Moja mała Ojczyna – Zakochaj się w Gminie Stryków
Miejsce w Gminie Stryków, które warto odwiedzić
Założenia ogólne:
 Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII.


Tematyka konkursu: kultura, historia, architektura obiektów: sakralnych, kulturalnych,
oświatowych, rekreacyjnych i sportowych Gminy Stryków.



Konkurs składa się z dwóch etapów:
I. Przesłanie prezentacji multimedialnej na temat: Miejsce w Gminie Stryków, które
warto odwiedzić.
II. Odpowiedź ustna finalisty dotycząca prezentacji przez niego wykonanej przed
komisją konkursową w szkole lub online.

Organizator konkursu: Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach.
Cele konkursu:
 Rozwijanie wiedzy z zakresu historii, geografii i kultury regionu.
 Zwiększenie wrażliwości młodzieży na problemy lokalnej społeczności.
 Poznanie własnego regionu w kontekście dziedzictwa narodowego Polski.
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
Przebieg konkursu oraz sposób wykonania prac:
 Temat pracy to: Miejsce w Gminie Stryków, które warto odwiedzić.
 Konkurs obejmuje wykonanie prezentacji multimedialnej składającej się
z minimum 10 a maksymalnie 30 slajdów.
 Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
 Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB
 Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
 Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile
widziane własne zdjęcia i komentarze).
 Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
 Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną.
 Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres
szkoły, adres elektroniczny autora pracy i szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna.
 Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię.
 Wyniki I etapu (autorzy pięciu najciekawszych prac) zostaną ogłoszone na
stronie http://www.zs1bratoszewice.pl/ 9 kwietnia 2021 r.
 II etap konkursu odbędzie się 14 kwietnia
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Szczegółowe zagadnienia:
Do konkursu można zgłaszać prace (prezentacje multimedialne), które przedstawiają najciekawsze
według autora miejsce na terenie Gminy Stryków. Może to być: park, zalew, obiekt sportowy,
szkoła, obiekt sakralny (np. kościół, cmentarz lub kapliczki znajdujące się na terenie gminy) pałac,
ratusz, dom kultury, kamienica, pomniki czy np. zabudowa konkretnej ulicy czy wsi.
W pracy muszą być zawarte informacje o położeniu obiektu i jego użyteczności, historii oraz opis
architektury wybranego miejsca.
Źródła:
Literatura przedmiotu
Monografia Miasta i Gminy Stryków, red. M. Lamprecht, T. Marszał, Urząd Miasta i Gminy
Stryków & WIST, Łódź 2009.
Strony internetowe: http://www.strykow.pl/
Podręczniki do nauki historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie klasy VI, VII, VIII
szkoły podstawowej.
Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani. Dla laureatów przewidziane są dodatkowo
nagrody rzeczowe.
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Załącznik nr 1
…………….., dnia……………………
……………………………
(pieczęć podłużna szkoły)
Zespół Szkół Nr 1
im. Batalionów Chłopskich
w Bratoszewicach
Zgłoszenie
do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie
„Moja mała Ojczyna – Zakochaj się w gminie Stryków”.
Wykaz osób
Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nauczyciel przygotowujący młodzież pod względem merytorycznym:
.......................................................
Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu zgodnie z 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) wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu.
Dyrektor Szkoły
…………………………………
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Załącznik nr 2
…………….., dnia……………
……………………………
Imię i nazwisko
Uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów
Chłopskich z siedzibą w Bratoszewicach, plac Staszica 14, 95-011 Bratoszewice
e-mail: sekretariat@zs1bratoszewice.pl
2. Dane podane przez uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres trwania procedury
konkursowej.
3. Uczestnik konkursu posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo
do przenoszenia danych.
4. Dane uczestnika konkursu nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.
6. Podanie Zespołowi Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach danych osobowych
jest
dobrowolne,
lecz
niezbędne
do
realizacji
umowy
dotyczącej
udziału
w konkursie.
Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku mojego
dziecka w celu publikacji wyników konkursu na stronie internetowej szkoły, portalu Facebook oraz
stronie internetowej Gminy Stryków.

…………………………………………………
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niewłaściwe skreślić

