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I. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków oraz 

Urząd Miasta Tychy. 

 

II. Uczestnicy:  
Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych (za wyjątkiem 

finalistów poprzednich edycji konkursu): 

- I kategoria: uczniowie szkoły podstawowej, 

- II kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

 

III. Warunki udziału: 
1. Szkoła lub placówka zgłasza jedną drużynę składającą się z dwóch uczestników 

(po przeprowadzeniu własnych eliminacji). 

Zespoły szkół mogą zgłaszać po jednej drużynie w każdej z kategorii. 

2. Uczestników I kategorii obowiązuje wiedza z zakresu historii z lat 1794-1918, zaś 

uczestników II kategorii wiedza z lat 1908-1945 (polityka, kultura, gospodarka) 

w oparciu o podręczniki szkolne, atlasy historyczne oraz następujące pozycje: 

a) Norman Davies „Orzeł Biały. Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-

1920”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, 
b) Seria wydawnicza „Dzieje narodu i państwa polskiego” – numery: II-40, III-43, III-

45, III-49,  

c) Apoloniusz Zawilski „Bitwy polskiego września”, Wyd. Znak, Kraków 2011, str. 

22-85, 111-134, 208-217, 
d) Zbigniew Adrjański „Złota księga pieśni polskich”, Bellona, Warszawa 2007 

(rozdziały: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 22, 24, 26), 

e) Kazimierz Olszański „Wojciech Kossak” (album), Wrocław 1990, 
f) Polaków dzieje malowane; praca zbiorowa, Demart, Warszawa 2013. 

3. Drużynę należy zgłosić na karcie zgłoszenia drukowanymi literami do dnia 

30.11.2020 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu 

Kossaków w Tychach, ul. Kardynała Augusta Hlonda 1, tel. (32) 227 30 59 oraz 

przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: 

wydarzenia.mdk1@oswiata.tychy.pl 
Karta zgłoszenia drużyny jest dołączona do niniejszego Regulaminu. 

 

IV. Dane osobowe 
a. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach oraz Urząd Miasta 

Tychy są współadministratorami danych osobowych (zwane dalej Administrator) zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.  

b. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w celu obsługi konkursu, imienia i nazwiska uczestnika. 

c. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu oraz w materiałach 

promocyjnych. 

d. Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Danych Osobowych. 

e. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza UE oraz nie będą 

podlegały profilowaniu. 

f. Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod.mdk1@oswiata.tychy.pl 
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V. Termin i miejsce konkursu: 
 

1. Etap pisemny on-line: 9.12.2020 r. (środa). O godzinie rozpoczęcia testu 

poinformujemy w terminie późniejszym. Zakładamy, że ze względu na udział 

uczniów w zajęciach szkolnych będą to godziny popołudniowe. Wyniki 

pierwszego etapu zostaną opublikowane do dnia 11.12.2020 r. 

2. Etap ustny on-line: 16.12.2020 r. (środa). O godzinie spotkania poinformujemy 

w terminie późniejszym. Tego dnia odbędzie się również ogłoszenie wyników 

konkursu. Dyplomy wraz z upominkami zostaną przesłane pocztą. 

 

VI. UWAGA:  
O dopuszczeniu do etapu ustnego laureaci części pisemnej zostaną powiadomieni 

mailowo. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie. 

 

Niniejszy Regulamin wraz z Kartą zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej: 
www.mdk1.tychy.pl/konkursy 

 

Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
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Karta zgłoszenia drużyny 
 

do XXIII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

„Legiony to żołnierska nuta” 
pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty 

 
1) Pełna nazwa szkoły lub placówki: ………………………………………………………………… 

2) Adres szkoły lub placówki: ………………………………………………...……………………… 
                                                                       (kod, miejscowość, ulica, numer)                                                                           

3) Telefon szkoły lub placówki: ……………………………………………...………………………. 

 

4) Drużyna w składzie:  1) …………………………………………….. 

            (imię i nazwisko, adres e-mail*) 

 

2) ……………………………………………..   

                         (imię i nazwisko, adres e-mail*) 

 

5) Kategoria wiekowa:  I -   II -  

                                             (właściwe zaznaczyć) 

 

6) Opiekun:            ………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres e-mail*)                 (tel. kontaktowy) 

 

 

 

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

                  (podpis nauczyciela)                                                                (podpis dyrektora) 

 

7) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru: 

Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka lub mojego 

(w przypadku osoby pełnoletniej) na zasadach opisanych w regulaminie konkursu. 

 

Uczestnik 1: 

……………………………                           ………………………………… 

(imię i nazwisko)     (data, czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego uczestnika) 

 

Uczestnik 2:  

……………………………                           ………………………………… 

(imię i nazwisko)   (data, czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

 

……………………………                                                                                                                                           

….….            (miejscowość i data) 
          …………………………………. 
                   (pieczątka szkoły lub placówki) 

 

 

* adres e-mail jest obowiązkowy, będzie wykorzystany do kontaktu w sprawach organizacyjnych konkursu 


