
                                                   

REGULAMIN KONKURSU 

„Przeszłość i teraźniejszość-Moja Mała Ojczyzna” 

I. Organizacja konkursu  

1.  Organizatorami konkursu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Wydział w Ciechanowie. 

II. Cele konkursu  

1. Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych oraz szacunku dla polskiego dziedzictwa 

narodowego.  

2. Popularyzacja wiedzy historycznej wśród uczniów.  

3. Kształtowanie tożsamości lokalnej.  

4. Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów cyfrowych w edukacji.  

5. Rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów. 

III. Warunki udziału w konkursie  

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie powiatów: 

ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, płońskiego i przasnyskiego.   

2. Przystępując do konkursu uczestnik i jego opiekun akceptuje postanowienia powyższego  

regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (załącznik nr 1). Wymagana jest także 

zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2).  

IV.  Przedmiot i tematyka konkursu  

1. Przedmiotem Konkursu jest zainspirowanie uczniów do wyszukiwania fotografii miejsca 

i obiektów ze swojej najbliższej okolicy. Wykonane w przeszłości fotografie (minimum 50 lat) 

można pozyskiwać z domowych albumów, kronik szkolnych, muzeów czy zasobów cyfrowych 

(Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl; Fotopolska – fotopolska.eu; 

Polona – polona.pl; Szukaj w archiwach – szukajwarchiwach.pl). 

Przy zdjęciach pobranych ze źródeł cyfrowych – fotografia powinna mieć licencję Creative 

Commous.  

2. Po wybraniu fotografii uczestnik konkursu powinien samodzielnie wykonać zdjęcie tego 

samego miejsca obecnie. 

3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu skanu/kserokopii fotografii pozyskanej z w/w źródeł 

i zdjęcia wykonanego samodzielnie oraz opisu miejsca/obiektu według zamieszczonego wzoru 

(załącznik nr 3). 

V. Uczestnicy konkursu. 

             1. Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII). 

VI.        Wymagania dotyczące pracy konkursowej  

1. Praca konkursowa jest oryginalną, autorską propozycją i nie była dotychczas publikowana. 
2.  Praca konkursowa jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza w żaden sposób praw   

                     autorskich osób trzecich.  

https://audiovis.nac.gov.pl/
http://fotopolska.eu/
https://polona.pl/
https://szukajwarchiwach.pl/


                                                   

3. Format zdjęcia wykonanego samodzielnie 20 x 30 cm. Format kserokopii/skanu zdjęcia 

archiwalnego A4. 

4. Opis pracy konkursowej należy zawrzeć w załączniku nr 3. 

VII. Termin nadsyłania prac   

Prace należy przesłać pocztą do 23 maja 2022 r. na adres: MSCDN Wydział w Ciechanowie, 

ul. H. Sienkiewicza 33, 06-400 Ciechanów, z adnotacją na kopercie „Konkurs – Przeszłość 

i teraźniejszość – Moja Mała Ojczyzna”. 

VIII. Wybór laureatów  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony jednoetapowo.   

2. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową złożoną z przedstawicieli: 

Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie 

i Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. 

3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.  

IX.       Ocena prac konkursowych   

1. Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:  

a. zgodność z regulaminem,   

b. zgodność z tematyką konkursu,  

c. uzasadnienie wyboru fotografowanego obiektu.  

X. Nagrody  

1. Autorzy najlepszych prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. 

 2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za uczestnictwo w konkursie. 

XI. Terminarz konkursu   

1. Konkurs zostanie oficjalnie ogłoszony w marcu 2022 r.  

2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 maja 2022 r. 

 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2022 r.  

4. Lista nagrodzonych prac zostanie zamieszczona na stronach internetowych Organizatorów do dnia 

8 czerwca 2022 r. a laureaci konkursu otrzymają powiadomienia drogą mailową. 

 5. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędą się w trakcie podsumowania konkursu 

w czerwcu 2022 r. 

XII. Informacje dodatkowe.  

1. Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach 

internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.  



                                                   

2. Nadesłane prace nie będą zwracane i są własnością Organizatorów. Uczestnicy konkursu wyrażają 

zgodę na prawo organizatora konkursu do nieodpłatnej prezentacji prac zgłoszonych do Konkursu na 

wystawach, w Internecie i innych materiałach promocyjnych czy materiałach prasowych.    

XIII.  Prawa autorskie  

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu „Przeszłość 

i teraźniejszość – Moja Mała Ojczyzna” prac konkursowych, zawartą w formularzu zgłoszeniowym.  

XIV. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9, tel. 22 536 60 00, e-mail: mscdn@mscdn.pl adres 

strony internetowej: www.mscdn.pl Od 25 maja 2018 r. - dane kontaktowe do inspektora ochrony 

danych to e-mail: iod@mscdn.pl.  

2. Dane osobowe: będą przetwarzane w celu realizacji postępowania konkursowego, na podstawie 

wyrażenia zgody przez uczestnika Konkursu; będą upubliczniane w zakresie imienia, nazwiska 

i wizerunku (np. na stronie internetowej Organizatorów). 

 3. Informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 4  

Załączniki do regulaminu  

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- załącznik nr 1 

2. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie- załącznik nr 2 

3. Formularz opisu pracy konkursowej- załącznik nr 3 

 

Wszelkie szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod nr tel. 23 672 40 31 lub wysyłając 

pytania na adres e-mail: marzena.kolakowska@mscdn.edu.pl   

 

mailto:iod@mscdn.pl

