POMORSKI KONKURS
PUŁKOWNIK KUKLIŃSKI – ZWYCIĘSKA MISJA

I.

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
Aleja Zwycięstwa 194
81-540 Gdynia

II.

Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie postaci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej
oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie
i pogłębianie wiedzy o działalności Ryszarda Kuklińskiego.
3. Zainspirowanie i zachęcenie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie
zainteresowań i podjęcie samodzielnych studiów nad historią.

III.

Uczestnicy konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, gimnazjów
oraz szkół średnich województwa pomorskiego

IV.

Kategorie konkursowe:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na prezentację multimedialną i album.

V.

Ocena zadania konkursowego:
1. Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
2. Do Komisji Konkursowej będą zaproszeni: nauczyciele historii, wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego oraz informatyki.
3. Ocena prac zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzona w oparciu
o kryteria:





zawartość merytoryczna
kreatywność i pomysł na pracę, oryginalność prezentowanego materiału
czytelność, przejrzystość, zwięzłość i spójność
bibliografia i źródła

4. Za zwycięską pracę organizator Konkursu uzna tę, która w ocenie Komisji otrzyma
największą liczbę punktów.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
 do dnia 1 lutego 2019 r. do szkół zostaną przesłane zaproszenia na uroczysty
finał do Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych, który odbędzie się
8 lutego 2019 r.
VI.

Zalecana literatura i filmografia:
1.
2.
3.
4.
5.

VII.

Benjamin Weiser, Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne
Sławomir Cenckiewicz, Atomowy szpieg
Dariusz Jabłoński, Gry wojenne – film
Władysław Pasikowski, Jack Strong – film
Józef Szaniawski, Pułkownik Kukliński, misja Polski
Nagrody

1. Przyznaje się nagrody za miejsce I, II , III oraz wyróżnienia w kategorii szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Uroczyste wręczenie nagród
nastąpi w Zespole Szkół AdministracyjnoEkonomicznych w dniu 8 lutego 2019 r.
VIII.

Zgłoszenia do konkursu
Wykonaną pracę oraz formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1) należy dostarczyć do dnia
25 stycznia 2019 r. na adres:
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych,
Aleja Zwycięstwa 194
81-540 Gdynia

IX.

Zasady uczestnictwa:
1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia
zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności
osób trzecich. Prezentowane w nich treści nie mogą przedstawiać zachowań
zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego
wychowania i kultury osobistej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do kopiowania prac do pokazów konkursowych
i ich publicznej prezentacji w celach promocyjnych.
5. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że elementy użyte w pracy konkursowej
nie spowodują roszczeń finansowych w stosunku do Organizatora.
6. Konkurs ma charakter jawny.
7. Opiekunowie prawni młodzieży niepełnoletniej biorącej udział w konkursie i jego
pełnoletni uczestnicy wyrażają pisemną zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez
organizatorów konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
X.

Osoba uprawniona do kontaktu z uczestnikami Konkursu
Jolanta Wdowiak tel. 660423101,
e-mail: bibliotekazsae@onet.eu

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną
Opis zadania konkursowego
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne przygotowanie prezentacji
multimedialnej przedstawiającej sylwetkę i działalność Ryszarda Kuklińskiego.
2. Prezentację należy wykonać w programie Microsoft Office Power Point lub Prezi.
3. Prezentacja powinna zawierać od 15 do 30 slajdów.
4. Prezentacja powinna zawierać krótkie teksty, podkład muzyczny lub nagraną narrację,
proste efekty animacyjne, zdjęcia.
5. Prezentacja powinna zawierać bibliografię, którą posiłkowano się w jej przygotowaniu.
6. Ostatni slajd powinien zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę, imię
i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres szkoły, telefon kontaktowy.
7. Prezentacja powinna być dostarczona płycie DVD lub CD.

Regulamin konkursu na album
Opis zadania konkursowego
1. Przedmiotem zadania konkursowego jest samodzielne opracowanie albumu
przedstawiającego sylwetkę i działalność Ryszarda Kuklińskiego w oparciu o dostępną
bibliografię, wzbogaconą zdjęciami lub pracami plastycznymi.
2. Album powinien być wykonany na maksymalnie 20 ponumerowanych kartkach A4.
3. Ostatnią kartkę w albumie powinna stanowić bibliografia, którą posiłkowano się w jego
przygotowaniu.

Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko uczestnika
Wiek uczestnika
Nazwa szkoły
Adres szkoły
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Imię i nazwisko nauczyciela

1. Niniejszym oświadczam, że zgłaszam pracę do udziału w Konkursie PUŁKOWNIK
KUKLIŃSKI – ZWYCIĘSKA MISJA organizowanym przez Zespół Szkół AdministracyjnoEkonomicznych w Gdyni.
2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki
bez zastrzeżeń.
…………………………………………………………………………………

Data i podpis uczestnika konkursu

Klauzula informacyjna i zgody
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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. Urz.UE L 119, s. 1) informujemy,
że:
Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych
81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Darul kontakt: iod.zsae@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
1. dane osobowe dziecka przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu;
2. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych
osobowych;
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane;
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa;
5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie;
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych;
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
poddawane profilowaniu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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 osobowych)
Ja, niżej podpisany

………………………………………………………………………………………………………………..oświadczam, że:
1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na przetwarzanie przez administratora danych Zespół Szkół
Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, danych osobowych
mojego dziecka zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej, w tym na umieszczenie imienia i
nazwiska dziecka na stronie internetowej szkoły w postaci listy laureatów konkursu.
2. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego
dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą w
Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie) jak i na
stronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne.
3. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie wizerunku mojego
dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z siedzibą
w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook,
Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
4. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska
mojego dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z
siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194, na terenie budynku szkoły (tablice informacyjne, galerie)
jak i na stronie internetowej szkoły, w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne.
5. Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y1 na nieograniczone czasowo publikowanie imienia i nazwiska
mojego dziecka przez administratora danych Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z
siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 194 w mediach społecznościowych (w szczególności
Facebook, Instagram, Youtube) w celach promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne.
…………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
1

niepotrzebne skreślić

