
REGULAMIN  

 XV POWIATOWEGO KONKURSU 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 
 

WYBITNI DZIAŁACZE I TWÓRCY REGIONU 
 

Organizator: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu 

ul. Gimnazjalna 3 

 

 

Cel konkursu: 

- rozbudzenie i rozwój zainteresowań uczniów ich „małą ojczyzną”; 

- popularyzacja wiedzy o regionie; 

- popularyzacja miasta Świecie i okolic; 

- kształtowanie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania literatury 

oraz materiałów źródłowych; 

- rozwijanie pasji historycznych i literackich; 

- integracja środowisk szkolnych; 

- popularyzacja technologii komputerowej; 

- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego; 

- doskonalenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży. 

 

 

Zasady uczestnictwa: 

- uczestnicy (indywidualnie lub w zespołach - max. 3-osobowe) przygotowują 

  prezentację multimedialną na płycie CD; 

- prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach: 

a) szkoły podstawowe 

b) szkoły ponadpodstawowe; 

- do przygotowanych płyt prosimy dołączyć kartę z informacją zawierającą:  

  imię i nazwisko autora lub autorów, nazwę i adres szkoły, klasę, nazwisko 

  opiekuna; kartę należy umieścić w kopercie, co umożliwi zakodowanie prac; 

- prezentacje konkursowe nie będą odsyłane; 

- przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

  przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów,  z uwagi na obowiązek 

  stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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  



  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

  Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane 

  wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu 

  przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie; 

- wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe 

  warunki uczestnictwa; 

- wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. 

 

Termin składania płyt upływa 8 maja 2020r. Prezentacje prosimy dostarczyć  

do biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego (budynek byłego internatu, parter)  

lub nadesłać pocztą. 

 

Wszystkich nagrodzonych powiadomimy telefonicznie lub pisemnie o terminie wręczenia 

nagród.  

 

Szczegółowych informacji udzielają w I LO:  

Monika Błachowicz, Ewa Palka, Krystyna Gradkowska, Joanna Jarantowicz-Pawłowska; 

tel.52-33-12-264. 

 

 

          Organizatorzy 


