
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Regulamin VI Powiatowego Konkursu  

 „Żołnierze wyklęci – bohaterowie 

niezłomni:  

Stanisław Sojczyński” na prezentację 

multimedialną pt. 

 „Danuta Siedzikówna - 

pseudonim INKA” 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 
 

I. Cele konkursu:  

− zainteresowanie uczniów historią żołnierzy wyklętych; 

− upamiętnienie postaci Danuty Siedzikówny jako polskiego bohatera narodowego; 

− kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły; 

− zwrócenie uwagi uczniów na historię szkoły, w której się uczą; 

− rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów źródłowych; 

− rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych   

dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej; 

− promowanie talentów młodzieży; 

− tworzenie trwałej więzi ze szkołą; 

− motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnej. 

 

§ 2 

II. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borze 

Zajacińskim, Bór Zajaciński 78, 42 –141 Bór Zajaciński 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa  

im. Adama Mickiewicza 
42-142   Bór Zajaciński,    

Bór Zajaciński   78 
Tel.34-319-14-16  



 

 

§ 3 

 

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

• klas IV - V szkół podstawowych 

• klas VI -VIII szkół podstawowych 

 

§ 4 

 

Warunki przystąpienia do Konkursu: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału (wraz z podpisaniem karty 

zgłoszeniowej i oświadczenia) oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej 

postać i losy Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”. 

 

§ 5 

Sposób przygotowania prac: 

 

1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point. 

2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB. 

3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. 

4. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane 

własne zdjęcia i komentarze). 

5. Nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu. 

6. Płyta CD lub DVD, pendrive musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej 

prezentacji, także obiekty w niej wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, 

filmy, itp.), bez których może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną w pliku rar. lub zip. 

8. Do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, telefon i adres szkoły, 

adres elektroniczny autora pracy i szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna. 

9.  Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

10.  Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię. 

11. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją 

warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały 

wykonane osobiście oraz że wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały 

nie naruszają praw autorskich oraz uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku 

osób trzecich. 

12. Autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie 

do nadesłanych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym 

zgodę na ich reprodukcję w różnych materiałach informacyjnych: druku w dowolnej liczbie 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 

CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 

prezentacje, a także prezentowanie prac na wystawach związanych z działalnością, 

prowadzonych przez Organizatora). Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza 

wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, 

reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu 

wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych 

(Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 



 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu  

i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają 

praw autorskich. 

 

§ 6 

Zasady oceny przygotowanych prac: 

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kreatywność oraz oryginalność 

prezentowanego materiału, a także: 

1. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji. 

2. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 

3. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

4. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału, 

5. Techniczną poprawność wykonania prezentacji. 

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do 

ich prezentowania na stronie oraz podstronach Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze 

Zajacińskim.  

 

Oceny prac, wyboru nagrodzonych oraz wyróżnionych prezentacji dokona powołana przez 

Organizatora komisja konkursowa. 

 

§ 7 

Nagrody: 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród rzeczowych trzem najlepszym 

prezentacjom w każdej kategorii.  

2. Laureaci konkursu  otrzymują dyplom laureata, a wszyscy uczestnicy dyplomy 

z podziękowaniami za udział w konkursie (podziękowania zostaną wysłane na adres e-mail 

szkoły). 

3. Nauczyciele – opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania (podziękowania zostaną 

wysłane na adres e-mail szkoły). 

 

 

§ 8 

Termin i miejsce konkursu  

 

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lutego 2022r. (wtorek) 

2. Nośnik (płyta CD/DVD/pendrive), na którym będzie zapisana prezentacja, wraz z kartą 

zgłoszeniową i oświadczeniem (załącznik 1 i załącznik 2 do Regulaminu) należy umieścić w 

zaklejonej kopercie i dostarczyć osobiście do Organizatora (prace należy pozostawić  

w sekretariacie szkoły) lub przesłać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza, Bór Zajaciński 78, 42-142 Bór Zajaciński. Prace konkursowe można 

także przesyłać na adres e –mail szkoły: kontakt@szkola-borzajacinski.pl , proszę 

pamiętać o dodaniu zeskanowanych kart zgłoszeniowych i oświadczeń w załącznikach! 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2022r. na stronie internetowej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim   http://szkola-borzajacinski.pl   

4. Nagrody będzie można odebrać do końca marca 2022 roku  w sekretariacie  Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.  

Po upływie tego terminu nagrody nieodebrane stają się własnością organizatora. 

 

§ 9 

 

 

http://szkola-borzajacinski.pl/


Przykładowa bibliografia i strony internetowe związane z tematem konkursu: 

 

1. Wiadomości zawarte w podręcznikach dla szkół podstawowych wszystkich autorów, 

dotyczące Żołnierzy Wyklętych i czasów w jakich żyli, 

2. Łuniewska L., Szukając Inki. Życie i śmierć Danki Siedzikówny, Wojenne, The Facto 2015 

3. Patroni naszych ulic, Warszawa 2018 

4. Wieliczka-Szarkowa J.,  Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie, Kraków 2013; (biogram 

Danuty Siedzikówny), 

5. Szubarczyk P. , Inka. Zachowałam się jak trzeba, Wojenne, Rafael 2018 

6. Szubarczyk P., Inka. Dziewczyna niezłomna, Wydawnictwo AA 2016 

7. Strony internetowe: 

- porlal historyczny dzieje.pl 

-https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/inka/88683,Danuta-Siedzikowna- 

Inka.html 

- https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/wirtualna-paczka-edukac/zolnierze-

wykleci 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy/inka/88683,Danuta-Siedzikowna-


Załącznik nr 1 
 

 

Karta zgłoszeniowa 

 

VI Powiatowy Konkurs: „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni Stanisław Sojczyński” na prezentację 

multimedialną pt. „Danuta Siedzikówna – pseudonim INKA” 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa, adres i telefon szkoły: …………………………………………………………………………. 

 

Klasa: …………………………….. 

 

Nauczyciel prowadzący: ……………………………………….………………….. 

 

e-mail szkoły: ………………………………………………….……………………. 

 

e-mail autora lub nauczyciela - opiekuna: …………………………………………. 

 

Podpis nauczyciela prowadzącego .............................................................................. 

  

 

Załącznik nr 2 
 

Oświadczenie 
 

1. Oświadczam, że jestem autorem nadesłanej prezentacji multimedialnej na Konkurs i posiadam do niej pełnie praw 

autorskich. 

2. Oświadczam, że poprzez wysłanie prezentacji multimedialnej na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z pózn. 

zmianami) oraz wymienionych w Regulaminie konkursu. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: ……………………………………...…………………  

przez Organizatora VI Powiatowego Konkursu „Żołnierze wyklęci – bohaterowie niezłomni Stanisław Sojczyński” 

na prezentację multimedialną pt. „Danuta Siedzikówna – pseudonim INKA” w celach wynikających z regulaminu 

tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 

101, poz. 926 z Późn. zmianami). 

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane 

w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe 

będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody,  

w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna: …………………………………………..  Miejscowość, data: ………………………… 


