
Regulamin Konkursu 

,,Moja mała ojczyzna” 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko- 

 -mazurskiego. 

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. 

 

2. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny (polonistyczny, historyczny, plastyczny, fotograficzny). 

 

3. Zadaniem ucznia jest napisanie twórczego opowiadania ilustrowanego na temat: 

 

,,Tu jest moja mała ojczyzna”. 

 

4. Praca konkursowa powinna mieć formę opowiadania twórczego z elementami opisu. W tekst opowiadania 

należy wpleść fotografie lub rysunki przedstawiające małą ojczyznę ucznia. Miejscem akcji powinno być 

najbliższe uczniowi otoczenie, z charakterystycznymi dla niego obiektami, krajobrazem, elementami 

przyrody. 

 

5. Prace konkursowe będą oceniane w 2. kategoriach:  

 klasy IV-VI   

 klasy VII-VIII 

Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace w każdej z kategorii (I, II, III miejsce). 

Z jednej szkoły można przesłać maksymalnie 3 prace. 

 

6. Praca: 

 powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów; 

 należy napisać ją w formie elektronicznej; 

 do tekstu opowiadania należy dodać co najmniej 5 zdjęć lub ilustracji przedstawiających miejsca 

opisane w tekście. 

 

7. Zgłoszenie do konkursu należy przesłać w formie elektronicznej do 15 października 2021 r na adres e-mail: 

pietrzyk@wmodn.olsztyn.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną przez rodzica ucznia klauzulę RODO. 

(w formie zdjęcia lub skanu podpisanego dokumentu) 

 

8. Pracę w pliku pdf należy przesłać na adres: pietrzyk@wmodn.olsztyn.pl do dnia 30 listopada 2021 r. 

 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia 2021 r. na platformie W-MODN, 

a następnie na stronie internetowej W-MODN. 

 

10. Nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dla opiekunów przewidziano 

podziękowania. 

11. Organizator zaprasza na konsultacje na temat szczegółów konkursu. Termin konsultacji zostanie ogłoszony po 

zamknięciu naboru do konkursu. 

12. Przy realizacji konkursu „Moja mała ojczyzna” korzystamy  

z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Olsztynie. 

13. Opiekunkami konkursu są: Katarzyna Pietrzyk (doradca metodyczny ds. języka polskiego) i Alicja Szarzyńska 

(nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i geograficznej) . 
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Zgłoszenie do konkursu 

,,Moja mała ojczyzna” 

(do 15.10.2021 r.) 

imię i nazwisko ucznia:  ………………………………………………………. 

klasa:  ………………………………………………………………………… 

szkoła: ………………………………………………………………………. 

adres szkoły: …………………………………………………………………. 

Dane do kontaktu:  

adres e-mail: …………………………..  

telefon:  ……………………………….. 

 

 

 



Klauzula RODO w stosunku do uczestników konkursu  

„Moja mała ojczyzna” 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu………………………………………………………………. 

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

 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów 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) dalej 

„RODO”, jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. 

Głowackiego. 

2. Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  

i promocji konkursu „Moja mała ojczyzna”, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w 

przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania 

danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub 

dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – 

podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust.1 

lit. F RODO) 

3. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

4. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

5. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo  

do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt  

do Administratora. 

6. Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych………………………………………………………… 

i innych danych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie „Moja mała ojczyzna”, która jest niezbędna w 

celu przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17. 

 

 

 

Miejscowość……………………………..……………….…., data…………………………………………… 

 Podpis rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


