
REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„DĘBOWIEC DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

 

1. Konkurs współorganizowany jest przez Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej Szkoła 

Podstawowa w Woli Dębowieckiej i Wójta Gminy Dębowiec. 

2. Cel konkursu: 670. rocznica nadania Dębowcowi Praw Miejskich przez króla 

Kazimierza Wielkiego stała się powodem organizacji gminnego konkursu plastycznego. 

Wykonanie prac plastycznych pt. „Dębowiec dawniej i dziś” ma zainspirować dzieci do 

poznawania rodzimej historii. Konkurs przyczyni się do wywołania wśród uczniów 

zainteresowania miejscem zamieszkania, jakim jest gmina Dębowiec. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III. 

4. Uczestnicy konkursu wykonują indywidualnie, dowolną techniką plastyczną prace 

(z wykorzystaniem trwałych materiałów), przedstawiające ważne zabytki, lokalne miejsca, 

wydarzenia, które dotyczą Dębowca i/lub historii Dębowca. 

5. Format papieru, na którym uczestnik ma wykonać prace plastyczną to: A4 lub A3. 

6. Każda szkoła może przesłać maksymalnie 3 prace konkursowe. 

7. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (RODO), prosimy o kodowanie prac 

laureatów etapu szkolnego i dostarczenie ich do Szkoły Podstawowej w Woli Dębowieckiej 

w terminie do 18.10.2019 r.  

Kodowanie prac będzie przebiegać w następujący sposób: Na odwrocie pracy należy 

przykleić zaklejoną kopertę, w której umieszczony zostanie czytelnie wypełniony 

Załącznik 1. Koperty zostaną otworzone przez Komisję dopiero po ustaleniu werdyktu.  

8. Wyniki konkursu plastycznego (3 laureatów - I, II, III miejsce) zostaną przekazane 

telefonicznie szkołą, z których wyłoniony zostanie laureat. 

9. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 29.10.2019 r. w Urzędzie Gminy 

w Dębowcu (sala widowiskowa) - bezpośrednio po zakończeniu konkursu historycznego 

„Wielki Test Wiedzy o Dębowcu”. Transport laureata wraz z opiekunem zostanie 

zorganizowany do budynku gminy (szkolny autobus). 

10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

realizacji i celu wyżej opisanego – Załącznik 2.  

Zgoda obejmuje następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przekazanych na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; (Dz. U. 2018, poz. 1000)”. 

11. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 

  



REGULAMIN  

GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„WIELKI TEST WIEDZY O DĘBOWCU” 

 

 

1. Konkurs współorganizowany jest przez Zespół Szkół w Woli Dębowieckiej Szkoła 

Podstawowa w Woli Dębowieckiej i Wójta Gminy Dębowiec. 

2. Cel konkursu: 670. rocznica nadania Dębowcowi Praw Miejskich przez króla 

Kazimierza Wielkiego stała się powodem organizacji gminnego konkursu historycznego, 

który ma wzbudzić i zainspirować dzieci i młodzież do poznawania rodzimej historii. 

Popularyzacja wiedzy o naszej Małej Ojczyźnie ma rozwijać zainteresowania historią 

gminy Dębowiec. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII. 

4. Zakres tematyczny: uczestnicy wyłonieni z danej szkoły do konkursu historycznego 

(maksymalnie 3 uczniów), są zobowiązani do zapoznania się z literaturą podstawową: 

Pochwat Józef., Dębowiec: znany i nieznany, Kraków 1996 r. (lektura w załączniku). 

5. Zgłoszenia uczniów do konkursu prosimy dokonać telefonicznie: Szkoła 

Podstawowa w Woli Dębowieckiej - tel. 13 44 132 23 lub Wioleta Michnal – tel. 

600 735 225 w terminie do 18.10.2019 r. 

6. W dniu 29.10.2019 r. o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Dębowcu (sala 

widowiskowa) odbędzie się konkurs. Transport zgłoszonych uczestników wraz 

z opiekunami zostanie zorganizowany do budynku gminy (szkolny autobus). 

7. Konkurs „Wielki Test Wiedzy o Dębowcu”, odbędzie się w formie pisemnej – testu 

rozwiązywanego przez 45 min. na zadaniach opracowanych przez Komisję Konkursową 

w oparciu o literaturę podstawową. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał 

najwyższą ilość punktów z testu (maksymalna ilość punktów do zdobycia - 42). 

8. Wyłonienie zwycięzców - 3 laureatów (I, II, III miejsce), nastąpi w dniu konkursu tj. 

29.10.2019 r. Bezpośrednio po zakończeniu pisemnego testu (w przewie ok. 20 min.) 

nastąpi wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom. 

9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla 

realizacji i celu wyżej opisanego – Załącznik 3. Zgoda obejmuje następującą treść: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych na potrzeby 

niezbędne dla realizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; (Dz. U. 2018, poz. 1000)”. 

 

 

 


