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Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć.
Jan Paweł II

I.  Organizator  konkursu:

● Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Bitwa pod Komarowem”.

II. Partner konkursu: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

w Lublinie

III. Celem głównym konkursu jest popularyzacja historii zwycięskiej bitwy pod Komarowem i
kawalerii oraz uświadomienie uczniom znaczenia tego wydarzenia dla historii Polski. Celami
szczegółowymi są:

● zainteresowanie uczniów historią Polski,
● budowanie postaw patriotycznych,
● kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, postawy poszanowania kultury

własnego narodu oraz języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży,
● rozwijanie pasji i uzdolnień uczniowskich,
● prezentacja osiągnięć uczestników konkursu,
● rozwijanie wrażliwości społecznej.

Cele konkursu są spójne z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2021/2022 - “Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych”.

IV.  Regulamin konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Konkurs prowadzony będzie w trzech odrębnych kategoriach:

- I kategoria dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych - konkurs plastyczny;

- II kategoria dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych - konkurs na prezentację
multimedialną i konkurs literacki;

- III kategoria dla uczniów szkół ponadpodstawowych - konkurs na prezentację multimedialną
i konkurs literacki.

2



1. Zasady konkursu plastycznego:

● konkurs plastyczny rozgrywany jest w jednej kategorii wiekowej - uczniowie klas I-IV szkół
podstawowych,

● temat pracy plastycznej powinien dotyczyć wydarzenia, jakim była bitwa pod Komarowem;
dopuszcza się również możliwość stworzenia plakatu zachęcającego do udziału w obchodach
102. rocznicy bitwy pod Komarowem,

● każda szkoła może zgłosić do udziału w części plastycznej dowolną liczbę prac (jednak nie
więcej niż 10),

● jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy,

● termin wysyłania prac upływa 10 czerwca 2022 roku. Za dostarczone w terminie prace uważa
się te, które wpłynęły do Organizatora do dnia 10 czerwca (godzina 00.00). Do zgłoszenia
należy dołączyć wymagane zgody (załącznik nr 1 i załącznik nr 2),

● praca może być wykonana w dowolnej technice. Wymagany rozmiar to A3. Dopuszczalne są
prace formatu A4 z czarnym passepartout do A3,

● zgłoszona praca powinna być opisana wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa i pełna nazwa
szkoły, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna,

● komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: oryginalność, estetykę pracy, właściwe
podejście do tematu.

2. Zasady konkursu na prezentację multimedialną:

● Konkurs na prezentację multimedialną rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
● dla uczniów szkół podstawowych klasy V-VIII,
● dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

● każda szkoła może zgłosić do udziału w tej części konkursu dowolną liczbę prac (jednak nie
więcej niż 15). Prace wykonane jako prezentacje multimedialne powinny w swojej tematyce
nawiązywać do wydarzeń z historii Polski związanych z bitwą pod Komarowem,

● jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy,

● prezentacja multimedialna powinna być wykonana w dowolnym programie i zapisana w
formatach: pdf, jpg, mp4. Dopuszcza się wykorzystanie w prezentacji podkładów
muzycznych, plików video, animacji. Czas trwania nie powinien być dłuższy niż 10 minut,
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● praca powinna być zapisana na nośniku CD lub DVD i opisana według wzoru: imię
i nazwisko ucznia, klasa i pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela
opiekuna,

● prezentacje powinny zawierać informacje o wykorzystanych materiałach i bibliografii
(łącznie z netografią),

● nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VIII oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych,

● termin wysyłania prac upływa 10 czerwca 2022 roku. Za dostarczone w terminie prace uważa
się te, które wpłynęły do Organizatora do dnia 10 czerwca (godzina 00.00). Do zgłoszenia
należy dołączyć wymagane zgody (załącznik nr 1 i załącznik nr 2),

● przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują prac lub

fragmentów prac stworzonych przez inne osoby,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich.

● Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: zgodność treści z tematyką konkursu,
oryginalność, poprawność merytoryczną i techniczną, ciekawą kompozycję, kreatywność
w podejściu do tematu.

3. Zasady konkursu literackiego:

● konkurs literacki rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

● dla uczniów szkół podstawowych klasy V-VIII,

● dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

● każda szkoła może zgłosić do udziału w części literackiej dowolną liczbę prac (jednak nie
więcej niż 15),

● jeden uczeń może być autorem tylko jednej pracy,

● konkurs polega na napisaniu utworu literackiego (wiersz, esej, opowiadanie, kartka
z pamiętnika) inspirowanego wydarzeniem bitwy pod Komarowem lub słowami Ojca
Świętego Jana Pawła II - Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać,
tworzyć. Maksymalna liczba stron - 3, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5,

● każda praca powinna być opisana wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, klasa i pełna nazwa
szkoły, imię i nazwisko oraz nr telefonu nauczyciela opiekuna,
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● nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V-VIII oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych,

● termin wysyłania prac upływa 10 czerwca 2022 roku. Za dostarczone w terminie prace uważa
się te, które wpłynęły do Organizatora do dnia 10 czerwca (godzina 00.00).
Do zgłoszenia należy dołączyć wymagane zgody (załącznik nr 1 i załącznik nr 2),

● Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: oryginalność, kreatywność w podejściu do
tematu, refleksyjność.

V.  Komisja Konkursowa:

1. Komisję Konkursową oraz jej przewodniczącego powołuje Organizator Konkursu.
2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgodnie z powyższymi kryteriami.
3. Rozstrzygnięcia w ramach prac Komisji zapadają większością głosów jej członków.

W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji
Konkursowej.

4. Spośród wszystkich przesłanych prac Komisja wyłoni laureatów konkursu - po 3 autorów
najlepszych prac we wskazanych kategoriach. Organizator zastrzega sobie również
możliwość przydzielenia wyróżnień.

5. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie podany do
oficjalnej wiadomości.

6. Podsumowanie konkursu odbędzie się najpóźniej do 29 lipca 2022 roku, o czym wszyscy
uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani.

7. Ocena Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
8. W obradach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele instytucji, które objęły

patronat nad konkursem.
9. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie organizatora www.bitwapodkomarowem.pl, fp

Stowarzyszenia, na profilu fb oraz stronie www patronów konkursu.

VI.  Nagrody:

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają pamiątkowe dyplomy.

4. Wręczenie nagród dla osób nagrodzonych i wyróżnionych planowane jest podczas
obchodów 102. rocznicy Bitwy pod Komarowem.

VII.  Kontakt:

1. Koordynator konkursu: Maria Dworzycka, doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego
LSCDN, tel: 501689080, konkursbitwapodkomarowem@gmail.com
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VIII.  Postanowienia końcowe:

1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa oraz Organizator
Konkursu.

2. Organizator  zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
3. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich

w formie publikacji pokonkursowych.
4. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Wszystkie prace powinny być indywidualne i mieć charakter twórczy. Zabronione są
wszelkie plagiaty oraz nadsyłanie prac wcześniej publikowanych lub nagradzanych.

6. Najlepsze prace lub ich fragmenty zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie “Bitwy pod
Komarowem” do popularyzacji historii bitwy pod Komarowem i kawalerii oraz działań
edukacyjnych i promocyjnych Stowarzyszenia w różnym zakresie.

Adres do wysyłki prac:

STOWARZYSZENIE “BITWA POD KOMAROWEM”

Krzywystok Kolonia 15, 22-435 Komarów Osada

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Bibliografia:

1. https://www.zamosconline.pl/text.php?id=1222&rodz=kul&tt=ocalic-od-zapomnienia-bitwa-
pod-komarowem-cz-2&fbclid=IwAR3kCXypkqkeNjwHI_Ej8LBW1tIh0M3MZ6hazVnF9lO
d-0P_yHc6BlX_TQE

2. https://www.wojsko-polskie.pl/bitwa-pod-komarowem/?fbclid=IwAR3GBD08aej3yUE-CXe
87Ho2OTlOxfw-FLOKtNCRrIRjGQ20VW1SA1tx6aQ

3. Anna Wojda, W blasku zachodzącego słońca. Bitwa pod Komarowem 1920 roku, Zamość
2017.

4. Dzieje oręża polskiego, pod red. Wiesława Jana Wysockiego. Warszawa 2000.
5. Szlakiem oręża polskiego, pod red. Wiesława Jana Wysockiego. Warszawa 2003.
6. Tadeusz Krząstek, Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920, Warszawa 2009.
7. Tadeusz Krząstek, Wojna polsko-rosyjska 1919-1920, Warszawa 1995.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

1. WYRAŻAM ZGODĘ NA UDZIAŁ MOJEGO DZIECKA W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE

ORGANIZOWANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE „BITWA POD KOMAROWEM”.

2. WYRAŻAM ZGODĘ NA WIELOKROTNE, NIEODPŁATNE PUBLIKOWANIE PRACY

KONKURSOWEJ MOJEGO DZIECKA W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH

Z KONKURSEM, PREZENTACJACH POKONKURSOWYCH W RÓŻNYCH FORMACH

UTRWALEŃ.

Miejscowość i data ………………………………………….

……………………………………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna uczestnika konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja: Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” informuje, iż osoba której dane dotyczą ma prawo w
dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Stowarzyszeniu „Bitwa pod Komarowem” na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail, nazwy placówki/szkoły,
numeru telefonu, wizerunku w celu związanym z udziałem w wojewódzkim konkursie o bitwie pod
Komarowem “Ocalić od zapomnienia” organizowanym przez Stowarzyszenie „Bitwa pod
Komarowem”.

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Stowarzyszeniu „Bitwa pod Komarowem” na bezpłatne
rozpowszechnienie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku w celu
związanym z udziałem w wojewódzkim konkursie i promocją organizatora poprzez upublicznienie
danych osobowych zwycięzców (imienia, nazwiska, wizerunku) na stronie internetowej organizatora,
na profilu na Facebooku, w artykułach prasowych promujących/podsumowujących konkurs oraz
publiczne odczytanie imienia i nazwiska podczas wręczenia nagród.

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę Stowarzyszeniu „Bitwa pod Komarowem” na wielokrotne,
nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie pracy mojego dziecka, którego jest
autorką/-em w materiałach promocyjnych związanych z wojewódzkim konkursem o bitwie pod
Komarowem “Ocalić od zapomnienia”, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

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

(miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika konkursu i rodzica/opiekuna)

*  w przypadku wyrażenia zgody należy zaznaczyć „x”
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

1.      Administrator Danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” (kontakt:
Stowarzyszenie “Bitwa pod Komarowem”, Krzywystok Kolonia 15, 22-435 Komarów Osada,
konkursbitwapodkomarowem@gmail.com, tel. 601 385 430).

2.      Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Dane zostaną lub będą ujawnione:
1) osobom, które na podstawie upoważnienia Administratora Danych będą przetwarzać dane osobowe;
2) osobom zapoznającym się z danymi zwycięzców (imieniem, nazwiskiem, wizerunkiem) na stronie

internetowej organizatora, na profilu na Facebooku, w artykułach prasowych
promujących/podsumowujących konkurs;

3) osobom biorącym udział w publicznym odczytaniu imienia i nazwiska zwycięzcy podczas wręczania
nagród;

4) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;

5) organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu
działań).

3.      Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w wojewódzkim konkursie i promocją organizatora
(poprzez upublicznienie danych osobowych zwycięzców).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, informacja o wymogu podania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych odbywa się w
oparciu o wyrażoną zgodę) - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu
określonego w ust. 4.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (niemniej nie dłużej niż przez okres niezbędny do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane), do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów
wynikającego z przepisów prawa, a także do czasu przedawnienia roszczeń.

6. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych osobowych;
2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważy Pani/Pan, że są

niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO);
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4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie
wyrażono zgodę);

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym do profilowania.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.

…………….………..….................................……………….
(data i czytelny podpis uczestnika i rodzica/opiekuna)
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