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Powiatowy Patriotyczny Konkurs 

na najciekawszą prezentację multimedialną, pt.: 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

10 listopada 2022r. 

 

ORGANIZATOR:  

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. 

NADSYŁANIE PRAC KONKURSOWYCH: 

do 2 listopada 2022 r. 

PODSUMOWANIE KONKURSU:  

10 LISTOPADA 2022 r., godzina 12:00; 

Kramnice Miejskie, ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew. 

UCZESTNICY:  

uczniowie szkół podstawowych z powiatu sochaczewskiego. 

 

 

Cele konkursu:  

1. wprowadzenie nowej formy świętowania kolejnych rocznic odzyskania przez 

Polskę Niepodległości; 

2. nauka szacunku do historii i wzmocnienie narodowej tożsamości; 

3. rozbudzenie uczuć patriotycznych; 

4. przypomnienie młodym ludziom o obowiązku miłowania ojczyzny, rodzinnej 

miejscowości; 

5. propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat regionu, w którym dorasta  

młodzież szkolna; 

6.  zachęcenie do tworzenia projektu jako nowatorskiej pracy ucznia, korzystania 

z różnych źródeł informacji oraz  kształtowania umiejętności selekcji wiadomości; 

7.  rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;  

8. kształtowanie wrażliwości; 

9. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 
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REGULAMIN  I  EDYCJI POWIATOWEGO PATRIOTYCZNEGO KONKURSU 

NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ, PT.:  

„MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

 
Kategorie konkursu:   

klasy IV – VI szkół podstawowych; 

klasy VII-VIII szkół podstawowych. 

 

Zasady uczestnictwa: 

w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych powiatu 

sochaczewskiego. 

 

Przebieg konkursu: 

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji  multimedialnej nt. rodzinnej 

miejscowości, regionu, w którym dorasta  młodzież szkolna. 

2. Prezentacja: - powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx i zawierać od 25 do 30 

slajdów, - pojemność całej prezentacji nie może przekroczyć 50 MB (zalecamy 

sprawdzenie ustawień własnej poczty, z której będzie wysyłana prezentacja, może  ona 

posiadać ograniczenia dot. pojemności wysyłanych załączników). Nie będą akceptowane 

prezentacje przesłane w formie dokumentu PDF. Praca powinna być prawidłowo 

podpisana, tj. w nazwie pliku należy wpisać kolejno: imię i nazwisko ucznia oraz 

nauczyciela - opiekuna, nazwę szkoły, miejscowość. Pierwszy slajd prezentacji powinien 

zwierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa szkoły, miejscowość (np.: 

Jan Nowak, Szkoła Podstawowa nr7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie).  

3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. 

4. Pracę należy przesłać drogą internetową na adres: mojamalaojczyzna@op.pl do dnia 

2 listopada 2022 r. włącznie. Organizator nie odpowiada za brak możliwości odczytu 

danych, jeśli przesłany plik prezentacji będzie zawierał błędy techniczne. 

 5. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie 

wraz z prezentacją multimedialną zgód na przetwarzanie danych osobowych do dnia 

2 listopada 2022 r. przez każdego z uczestników (załącznik nr 1 i 2).  

6. Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą 

oceniane. 
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7. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 

zgłoszonej pracy. 

8. Jury: 

- organizator konkursu powoła komisję do oceny prac konkursowych; 

- jury przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii konkursowej; 

- w zależności od poziomu konkursu i ilości zgłoszonych prac jury może, ale nie musi 

przyznać również wyróżnienia; 

- wszelkie decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne. 

9. Rozstrzygnięcie konkursu: 10 listopada 2022 r.  

10. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 

im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, pod adresem: www.sp7.sochaczew.pl, w zakładce 

KONKURSY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Zbigniew Pakuła 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 

Im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 
 

Koordynatorki konkursu: 

Agnieszka Padzik-Papierowska 

Agnieszka Słubik-Woźnicka 
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Załącznik nr 1 

Informacja o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych  

oraz uprawnieniach osoby, której dotyczą. 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Fryderyka Chopina 

z siedzibą  w     Sochaczewie, ul. Fryderyka Chopina 99; 

Informuje, że jako administrator danych osobowych przetwarzane będą następujące dane 

uczestnika Konkursu: 

• imię i nazwisko 

 w celach organizacji POWIATOWEGO PATRIOTYCZNEGO KONKURSU  „MOJA MAŁA 

OJCZYZNA” 

a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych 

oraz obrony przed takimi roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,  

o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia Danych Osobowych.  

Podanie przez uczestnika konkursu ww. danych jest warunkiem przystąpienia  

Niepodanie ww. danych powoduje  brak możliwości wzięcia udziału  

w konkursie 

Dane uczestnika konkursu nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Uczestnik konkursu ma prawo: 

• dostępu do swoich danych oraz do otrzymania ich kopii; 

• cofnięcia w dowolny momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

• żądania całkowitego usunięcia swoich danych; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególna sytuację (która 

należy wskazać składając sprzeciw), o ile okaże się ona nadrzędna wobec naszych 

prawnie uzasadnionych interesów.   

Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza obszar Polski/Unii 

Europejskiej/Europejskiego  Obszaru Gospodarczego.  

Dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez okres realizacji działań 

związanych konkursem od daty zgłoszenia.  

 

........................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................... 

(miejscowość, data, podpis uczestnika  i podpis jego rodzica/-ów- opiekuna-ów prawnego) 
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Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

............................................................................................................................. ........................................................... 

(imię i nazwisko uczestnika) 

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie z możliwością ich poprawiania 

i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z Powiatowym Patriotycznym 

Konkursem  „MOJA MAŁA OJCZYZNA” przez okres realizacji Konkursu od daty zgłoszenia. 

 

............................................................................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................. ........................................................... 

(miejscowość, data, podpis uczestnika i podpis jego rodzica/-ów - opiekuna/ów) 


