
„Bo wolność krzyżami się mierzy” 

Z ziemi nieludzkiej do włoskiej.  

Żołnierzom Armii Andersa w 80. rocznicę jej powstania. 

 

 

Regulamin warszawskiego konkursu historyczno-informatycznego 

„Przewodnik interaktywny: Szlakiem II Korpusu” 

 

Konkurs historyczno- informatyczny „Przewodnik interaktywny: Szlakiem  II Korpusu’” 

wpisuje się w cały zespół wydarzeń organizowanych przez naszą Szkołę z okazji 80. rocznicy 

powstania Armii Andersa.  

 

Celem konkursu jest: 

• upamiętnienie 80. rocznicy powstania Armii Andersa; 

• uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność ojczyzny, którzy nigdy nie 

zapomnieli o honorze i godności munduru polskiego; 

• zainteresowanie uczniów warszawskich szkół podstawowych historią II wojny 

światowej oraz historią powstania, wędrówką i walką II Korpusu gen. Władysława 

Andersa.  

• rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych uczniów; 

• rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji; 

• rozwijanie umiejętności informatycznych. 

 

Postanowienia konkursu: 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Szkoły składają 1-3 prezentacji multimedialnych w terminie do 30 kwietnia 2021r.     

3. Prezentacje 5 minutowe powinny zawierać informacje o szlaku armii gen. Andersa, 

 a przede wszystkim związane z nimi ciekawostki oraz zdjęcia opatrzone nazwą źródła. 

4. Praca może być wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie genial.ly, 

canva.com, Power point. 

5. Na pierwszym slajdzie muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię 

i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, jej adres i telefon, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

6. Na ostatnim slajdzie konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali 

przygotowując pracę. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac, nagranych na płytach CD,  DVD  

lub i  opatrzonych  prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa  

Nr 341 ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa, do dnia 30 kwietnia 2021r. z dopiskiem 

„Przewodnik interaktywny: Szlakiem II Korpusu” ” lub nadesłanie prac na adres 

konkurs.sp341@gmail.com w formie załącznika do listu elektronicznego. 

8. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

mailto:konkurs.sp341@gmail.com


9. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów: 

• Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.) 

• Oryginalny pomysł-(0-10 pkt.) 

• Ciekawy sposób wykonania-(0-10 pkt.) 

• Wartość informatyczna (efekty specjalne)- (0-10pkt.)  

10. Komisja szkolna wybiera najlepsze prace, które otrzymają najwięcej punktów. 

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

www.sp341.edupage.org oraz przesłane do szkół. 

12. W skład komisji wchodzą: 

• nauczyciele historii 

• nauczyciele j. polskiego 

• nauczyciele informatyki 

13. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu rodziców. 

1. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz akceptację zapisów 

regulaminu konkursu.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu „Przewodnik 

interaktywny: Szlakiem II Korpusu” w tym, publikowanie wyników na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 341, podczas wystawy na terenie szkoły  oraz na  

uroczystości rozdania nagród.  

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do 

żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania 

przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  w konkursie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka  

w konkursie.  

5. Szkoła Podstawowa nr 341 jest administratorem danych osobowych uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału 

w konkursach. 

6. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  

w części, wykorzystanie przysłanych prac w różnych  publikacjach.  

 

 

 

 

 



„Bo wolność krzyżami się mierzy” 

Z ziemi nieludzkiej do włoskiej.  

Żołnierzom Armii Andersa w 80. rocznicę jej powstania. 

 

 

Regulamin konkursu historyczno-informatycznego 

„Kronika sensacji: śladami Armii Andersa – krótki filmik.” 
 

Konkurs historyczno- informatyczny „Kronika sensacji: śladami Armii Andersa – krótki 

filmik.” wpisuje się w cały zespół wydarzeń organizowanych przez naszą Szkołę z okazji 80. 

rocznicy powstania Armii Andersa.  

 

Celem konkursu jest: 

• upamiętnienie 80. rocznicy powstania Armii Andersa; 

• uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność ojczyzny, którzy nigdy nie 

zapomnieli o honorze i godności munduru polskiego; 

• zainteresowanie uczniów warszawskich szkół podstawowych historią II wojny 

światowej oraz historią powstania, wędrówką i walką II Korpusu gen. Władysława 

Andersa.  

• rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw 

patriotycznych uczniów; 

• rozwijanie kreatywności i umiejętności poszukiwania informacji; 

• rozwijanie umiejętności informatycznych. 

 

Postanowienia konkursu: 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Szkoły składają 1-3 filmy w terminie do 30 kwietnia 2021r.     

3. Filmy 3-5 minutowe powinny zawierać informacje o jednym, konkretnym wydarzeniu 

lub kilku wydarzeniach z całej historii armii generała Andersa – uczestnik powinien 

opowiedzieć o jednym śladzie na szlaku bojowym II Korpusu.. Filmy mają mieć formę 

zbliżoną do Sensacji XX wieku Bogusława Wołoszańskiego, Super historii Łukasza 

Kazka, Historii bez cenzury – kanał YouTube lub podobne. Do narracji, przygotowanej 

przez uczestnika, należy dołączyć materiały zdjęciowe i/lub filmowe, które ubarwią i 

ubogacą filmy. Programy należy opatrzyć tytułem, zadbać o atrakcyjną oprawę 

graficzną i muzyczną projektu.  

4. Na początku filmu muszą znaleźć się następujące dane: tytuł pracy, imię 

i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, jej adres i telefon, klasa, imię i nazwisko opiekuna. 

5. Na końcu filmu konieczne jest podanie źródeł, z których uczniowie korzystali 

przygotowując pracę. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac, nagranych na płytach CD,  DVD  

lub i  opatrzonych  prawidłowo wypełnionym kuponem konkursowym, którego wzór 



stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres: Szkoła Podstawowa  

Nr 341 ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa, do dnia 30 kwietnia 2021r. 

z dopiskiem „kronika sensacji” lub nadesłanie prac na adres konkurs.sp341@gmail.com 

w formie załącznika do listu elektronicznego. 

7. Prace uczniów sprawdza i ocenia komisja szkolna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

8. Prace uczniów ocenia się według następujących kryteriów: 

• Wartość merytoryczna-(0-10 pkt.) 

• Oryginalny pomysł-(0-10 pkt.) 

• Ciekawy sposób wykonania-(0-10 pkt.) 

• Wartość informatyczna (efekty specjalne)- (0-10pkt.)  

9. Komisja szkolna wybiera najlepsze prace, które otrzymają najwięcej punktów. 

10. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły 

www.sp341.edupage.org oraz przesłane do szkół. 

11. W skład komisji wchodzą: 

• nauczyciele historii  

• nauczyciele j. polskiego 

• nauczyciele informatyki 

12. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu rodziców. 

1. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie oraz akceptację zapisów 

regulaminu konkursu.  

2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu „Kronika sensacji- 

śladami Armii Andersa – krótki filmik.” ” w tym, publikowanie wyników na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 341, podczas wystawy na terenie szkoły  oraz na  

uroczystości rozdania nagród.  

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do 

żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania 

przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  w konkursie. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału dziecka  

w konkursie.  

5. Szkoła Podstawowa nr 341 jest administratorem danych osobowych uczestników 

konkursu i ich opiekunów. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do udziału 

w konkursach. 

6. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub  

w części, wykorzystanie przysłanych prac w różnych  publikacjach.  
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Załącznik nr 1 

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka, klasa 

…………………………….. 

Nazwa i adres szkoły  

…………………………….. 

Telefon kontaktowy 

…………………………….………………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna konkursu 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie z cyklu „Bo 

wolność krzyżami się mierzy” Z ziemi nieludzkiej do włoskiej. Żołnierzom Armii Andersa  

w 80. rocznicę jej powstania. organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 341  

w Warszawie. Znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych,  Szkoły 

Podstawowej nr 341 pracy mojego dziecka,  danych osobowych oraz wyników uzyskanych 

przez moją córkę/mojego syna  w konkursie oraz na publikowanie pracy mojego dziecka, 

danych osobowych mojej córki/syna na zorganizowanej w szkole wystawie i podczas 

uroczystości wręczenia nagród.  

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Szkołę 

Podstawową nr 341 w Warszawie danych osobowych mojego dziecka oraz moich w związku  

z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

……………………………………………………………………………………. 

nazwa konkursu 

……………………………………………………………………………………. 

Tytuł pracy/ miejsce wykonania 

 

……….…………………...                          ……..…………………………………….. 

(miejscowość, data)                (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) 


