
REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 

„JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA DZIECKA W LATACH 1939 – 1950” 

W RAMACH PROJEKTU 

„KIEDY OMA BYŁA BAJTLEM –  

ZAWODZIAŃSCY ŚWIADKOWIE HISTORII” 

 

 

I. Organizator 

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach. 

Konkurs jest częścią projektu „Kiedy Oma była bajtlem - zawodziańscy świadkowie historii”, 

realizowanego w ramach programu „Patriotyzm jutra” współfinansowanego przez Muzeum 

Historii Polski. Partnerami zadania są Muzeum Śląskie, IPN Oddział Katowice,  i Muzeum 

Historii Katowic. 

 

II. Cel konkursu 

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy o codziennym życiu 

dzieci w latach 1939-1950, a więc w czasie drugiej wojny światowej i w pierwszych latach 

powojennych.  

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres: 

boguslawa.wazl@mdkbogucice-zawodzie.pl, lub dostarczenie osobiście do Działu 

Zawodzie MDK „Bogucice-Zawodzie”, na ul. Marcinkowskiego 13a w Katowicach,  

w godz.: 9:00-19:00 do 05.11.2021 r. : 

• Karty Uczestnika (załącznik nr 1 wypełniony drukowanymi literami),   

• podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2),  

• indywidualnych prac przedstawiających jeden dzień z życia dziecka, którego 

dzieciństwo upłynęło w latach 1939-1950. Przedstawiona opowieść musi się  opierać 

o realną wiedzę na temat życia w tamtym okresie na obszarze zamieszkiwanym przez 

ludność Polską, niezależnie od przynależności narodowościowej bohaterów. 

2. Prezentacje tematu konkursu mogą się odbywać: 

• w formie literackiej jako zapis jednego dnia w pamiętniku dziecka żyjącego 

w tamtym czasie;  

• w formie graficznej jako historyjka obrazkowa lub komiks. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z katowickich szkół podstawowych, 

i ponadpodstawowych i przewiduje 3 kategorie: 

 

• Kategoria I: uczestnicy z klas I – IV  

• Kategoria II: uczestnicy z klas V – VIII  

• Kategoria III: uczestnicy ze szkół ponadpodstawowych  

 

 

 



IV. Kryteria oceny i nagrody: 

1. W skład jury konkursu wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, IPN Oddział 

Katowice i Muzeum Śląskiego. 

2.  Kryteria oceny jury: 

• przedstawienie jednego dnia z życia dziecka, którego dzieciństwo upłynęło w latach 

1939-1950 w oparciu o prawdziwe realia historyczne,  

• ciekawe i wykazujące osobiste zaangażowanie ujęcie tematu.  

3. Jury przyzna laureatom nagrody rzeczowe przeznaczone dla każdej kategorii osobno.   

4. Dla najciekawszej pracy zrealizowanej w oparciu o relację osoby z otoczenia 

uczestnika konkursu zostanie przyznana nagroda specjalna.  

5. Ogłoszenie wyniku konkursu nastąpi 19 listopada 2021 r. na stronie internetowej 

www.mdkbogucice-zawodzie.pl oraz na fanepage’u organizatora na portalu 

społecznościowym FACEBOOK: https://www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie  

6. Wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów nastąpi 25 listopada 2021 r. o godz. 12:00 

 w trakcie spotkania finałowego projektu „Kiedy Oma była bajtlem – zawodziańscy 

świadkowie historii” w dziale „Zawodzie” w Katowicach, na ul. Marcinkowskiego 13a.  

7. W trakcie spotkania finałowego wyświetlony zostanie film dokumentalny, który 

realizujemy wspólnie z zawodziańskimi seniorami i dziećmi, będący zapisem wspomnień 

mieszkańców dzielnicy Zawodzie z ich dzieciństwa, które upłynęło w latach 1939-1950.  

8. Nadesłanie pracy jest tożsame z pełną akceptacją Regulaminu oraz integralnymi załącznikami. 

9. Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz kwestii regulaminowych udziela 

Bogusława Wazl, tel: 32 255 32 44, 605 386 175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdkbogucice-zawodzie.pl/
https://www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie


 

Załącznik nr 1 
              do Regulaminu Konkursu dla dzieci i młodzieży: 

 „Jeden dzień z życia dziecka w latach 1939-1959” 

w ramach projektu: „Kiedy Oma była bajtlem –  

zawodziańscy świadkowie historii” 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

     (proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………. 

 

Pełna data urodzenia, klasa: ……………………………………………………………………… 

 

Adres domowy: ………………………………………………………………………………… 

 

Adres szkoły/placówki: ………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ………………………………………………………………………. 

 

E-mail: ……………………………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się:………………………………………………… 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………. 

       data i podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 
do Regulaminu Konkursu dla dzieci i młodzieży: 

 „Jeden dzień z życia dziecka w latach 1939-1959” 

w ramach projektu: „Kiedy Oma była bajtlem –  

zawodziańscy świadkowie historii” 

 

KLAUZULA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
Zgodnie z artykułem 13 i 14 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. z póź. zm. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO, Organizator konkursu przekazuje następujące informacje: 

• Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE” 

w KATOWICACH (40-213) ul. Markiefki 44a, NIP 954 00 01 344, 

• Przystąpienie do konkursu stanowi wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest: 

1. Uczestniczenie w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. Prowadzenie działalności marketingowej polegającej promocji Organizatora, organizowanego 

konkursu poprzez udostępnienie danych zwycięzców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 

lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora); 

3. Dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 

6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie 

jego roszczeń i obrona jego praw); 

• Dane osobowe osób biorących udział w konkursie mogą być przekazywane:  

1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Organizatora; 

2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Organizatora; 

3. Kontrahentom Organizatora; 

• Podanie przez osoby biorące udział w konkursie danych takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres 

do korespondencji, nr telefonu, adres mailowy, nazwa szkoły i jej adres, imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna są obowiązkowe – bez tych danych nie jest możliwe przystąpienie do konkursu. 

Złożenie oświadczenia o prawie do bycia zapomnianym co do danych obowiązkowych równoznaczne jest 

ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od konkursu.   

• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Organizatorowi i 

w stosunku do niego zgodnie z przepisami prawa. Po upływie wskazanego terminu dane osób biorących 

udział w konkursie będą usuwane.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia.  

• Skorzystanie przez osoby biorące udział w konkursie z jednego z praw wskazanych w pkt. 7 niniejszego 

ustępu polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres 

Organizatora bądź drogą mailową na adres: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

• Osoby biorące udział w konkursie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych. 

• U Organizatora działa Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem mailowym: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl.  

                                                                                                                                                  

                                                            

………………………………………………………………………………………………………… 

    Imię i nazwisko 

 

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

      (podpis rodzica / opiekuna prawnego) 



 


