
"Świadomość własnej przeszłości 
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, 
by przekazać innym wspólne dobro - Ojczyznę."

Jan Paweł II
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W roku 2019 mija 156. rocznica wybuchu powstania styczniowego oraz stracenia w
Płocku przez władze carskie naczelnika wojskowego województwa płockiego - generała
Zygmunta Padlewskiego. Poprzez organizację konkursu pragniemy zachęcić młodzież
do poznania historii Płocka. 

1. Organizatorzy:
- Książnica Płocka,
-  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  nr  3  im.  Kornela
Makuszyńskiego w Płocku.

2. Patronat honorowy:
Konkurs objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Płocka – Pana Andrzeja
Nowakowskiego.

3. Adresaci:
Konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), oddziałów
gimnazjalnych  i  szkół  ponadgimnazjalnych  Płocka  i  powiatu  płockiego.  Szkoła
zgłasza do konkursu trzyosobową drużynę (dwie osoby do cz. II i jedną osobę do cz.
III) wraz z opiekunem. 

4. Cele konkursu: 
a) kształtowanie  świadomości  i  postaw  patriotycznych  młodzieży  poprzez

upowszechnienie  wiedzy  o  walce  naszych  przodków  o  niepodległość  ze
szczególnym zaakcentowaniem udziału Zygmunta Padlewskiego;

b) rozwijanie wiedzy o historii Mazowsza Północnego;
c) rozwijanie tożsamości regionalnej;
d) zaangażowanie  uczniów  w  wyszukiwanie  informacji  na  temat  powstania

styczniowego oraz generała Zygmunta Padlewskiego;
e) kształtowanie  umiejętności  właściwego  rozumienia  pojęć:  Mała  Ojczyzna,

tożsamość regionalna;
f) kreatywnego wykorzystania nabytej wiedzy;
g) rozwijanie umiejętności krasomówczych.

5. Zakres konkursu:
a) życie generała Zygmunta Padlewskiego;
b) przyczyny  i  skutki  powstania  styczniowego  oraz  jego  przebieg  na  terenie

Mazowsza Północnego i Kurpiów.

6. Przebieg konkursu.
Konkurs składa się z trzech części:
-  opracowanie  przewodnika  w  wersji  elektronicznej  w  formie  kart,  tematycznie
związanego z konkursem,
- konkursu wiedzy,
- konkursu krasomówczego.



Szkolna reprezentacja uczestniczy we wszystkich trzech częściach konkursu. 
Punkty z poszczególnych części będą sumowane. 

Część I.
Reprezentacja  szkoły  przygotowuje  przewodnik  po  miejscach  związanych  z
generałem  Zygmuntem  Padlewskim  i  powstaniem  styczniowym  w  Płocku.
Przewodnik ma  być opracowany w wersji elektronicznej w formie kart i zapisany na
płycie  CD/DVD. Na każdej  karcie  ma  się  znajdować  zdjęcie  miejsca,  jego  opis  i
współrzędne GPS. Maksymalna liczba kart-10.  Pracę należy dostarczyć do Książnicy
Płockiej nie później niż 15 lutego 2019 r. O ilości punktów przyznanych w tej części
konkursu organizatorzy poinformują 20 lutego 2019 r., podczas wykonywania przez
uczestników zadań opisanych w cz. II i III. 
Ocenie będą podlegały: 
a) Pod względem formalnym:
- zgodność przewodnika z tematem konkursu,
- możliwość wykorzystania kart przewodnika przez turystów odwiedzających Płock.
b) Pod względem merytorycznym: 
-  kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,

            -  zrozumiały przekaz i poprawność językowa
           c) Walory estetyczne

     Za spełnienie każdego z w/w kryteriów będzie można otrzymać od 0 do 6 punktów.

Część II.
Ta część konkursu odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Książnicy Płockiej.
Do zadań szkolnych reprezentacji będzie należało udzielenie odpowiedzi na pytania
dotyczące życia Zygmunta Padlewskiego oraz historii powstania styczniowego.
Każda poprawna odpowiedź będzie punktowana.

Część III.
Ta część konkursu odbędzie się 20 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Książnicy Płockiej.
Jeden z członków szkolnej drużyny zaprezentuje przygotowany wcześniej, wybrany
przez  siebie  tekst  nawiązujący  do  przebiegu  powstania  styczniowego  na  terenie
Mazowsza Północnego i Kurpiów. Maksymalny czas wystąpienia: 3 - 5 minut. Ocenie
poddane zostaną: 
- Zgodność wystąpienia z tematyką konkursu (max. 5 p.)
- Dostosowanie tekstu do wieku uczestnika konkursu (max. 5 p.)
- Umiejętności interpretacyjne, dykcja (max. 10 p.)
- Kontakt z publicznością (max. 5 p.)
- Respektowanie czasu (max. 5 p.)
Dodatkowo punktowane będzie opanowanie tekstu na pamięć (max. 5 p.)

7. Zgłoszenia do konkursu:
Zgłoszenia  do konkursu wraz z oświadczeniami  rodziców uczniów niepełnoletnich
lub  oświadczeń  uczestników  pełnoletnich  należy  nadsyłać  do  25  stycznia  2019  r.
(decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „156. rocznica wybuchu powstania
styczniowego” na adres:



Książnica Płocka
ul. T. Kościuszki 6
09-402 Płock

8. Nagrody:
Dla uczestników konkursu przewidziano pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Miasta Płocka, Radę Mieszkańców Osiedla
Łukasiewicza, Książnicę Płocką i Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku.

9. Wykaz literatury:
                  -  J.Stefański, Płock od A do Z
                  - dowolny podręcznik do historii dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum (treści poświęcone powstaniu styczniowemu).

            



KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
ŚLADAMI ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO

 I POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PŁOCKU

1. Nazwa lub czytelna pieczątka szkoły (w przypadku zespołu szkół prosimy o podanie 
nazwy szkoły wchodzącej w skład zespołu):

…………………………………………………………………………………………...

2. Dane osobowe uczestników konkursu:

Lp. Imię Nazwisko
1.               
2.
3.

3. Imię i nazwisko opiekuna uczniów:
…………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów Konkursu w
celach promocyjnych Konkursu,  zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o  ochronie
danych osobowych.

..…………………………………………………

Data i podpis nauczyciela opiekuna

PISEMNE OŚWIADCZENIE RODZICA



Proszę wstawić znak „X”
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………….. (imię i nazwisko dziecka)
w  konkursie  ŚLADAMI  ZYGMUNTA  PADLEWSKIEGO   I  POWSTANIA
STYCZNIOWEGO W PŁOCKU organizowanym przez Książnicę Płocką im. Władysława
Broniewskiego  w  Płocku  przy  ul.  Kościuszki  6  oraz  Szkołą  Podstawowa  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi  nr  3  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w Płocku przy  ul.  Kossobudzkiego  7
w dniu 20 lutego 2019r.
  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych moich  i  mojego dziecka  w celu
wzięcia  udziału  w  konkursie  ŚLADAMI  ZYGMUNTA  PADLEWSKIEGO   I
POWSTANIA  STYCZNIOWEGO  W  PŁOCKU. Jestem  świadomy,  ze  zgoda  jest
dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością
przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania przez organizatora. 
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas
brania  udziału  w  konkursie  (w  formie  filmu  i  zdjęcia)  na  stronie  internetowej,  portalu
Facebook do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej
wycofania.
  Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego
imienia i nazwiska oraz klasy/nazwy szkoły. 
                                                                                            
                                                                                                ...................................................... 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

                                                                                         

Klauzula informacyjna
1. Administratorem  danych  jest  Książnica  Płocką  im.  Władysława  Broniewskiego  w

Płocku przy ul. Kościuszki 6 oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7    

2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie  ŚLADAMI ZYGMUNTA
PADLEWSKIEGO  I POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PŁOCKU zgodnie z
udzieloną  przez  Państwa  zgodą  oraz  regulaminem.  W  zakresie  wykorzystania
wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do
celów promocyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie
wykorzystanie wizerunku. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.  Można ją wycofać w
każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/
Pani  dziecko  udziału  w konkursie.  Udzielenie  zgody  na  wykorzystanie  wizerunku
Pana/Pani  dziecka  ma  charakter  dobrowolny.  Brak  takiej  zgody  będzie  skutkował
niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w
punkcie 2. 

5. Odbiorcami  danych  będą  podmioty  do  tego  uprawnione  oraz  podmioty  którym
placówka  powierza  dane  na  bezie  umów  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.

6. Dane  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  konkursu.  W zakresie  wykorzystania
wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można
dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. 



7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  dziecka  i  powiązanych  z  nimi
danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych. 



PISEMNE OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Proszę wstawić znak „X”
  Wyrażam zgodę na udział w konkursie ŚLADAMI ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO  I
POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PŁOCKU organizowanym przez Książnicę Płocką
im. Władysława Broniewskiego w Płocku przy ul. Kościuszki 6 oraz Szkołą Podstawowa z
Oddziałami  Dwujęzycznymi  nr  3  im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Płocku  przy  ul.
Kossobudzkiego 7    w dniu 20 lutego 2019r.
  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu. 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w
konkursie  ŚLADAMI  ZYGMUNTA  PADLEWSKIEGO  I  POWSTANIA
STYCZNIOWEGO W PŁOCKU. Jestem świadomy, ze zgoda jest dobrowolna i że mogę ją
wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia do udziału
w konkursie lub jej oceniania przez organizatora. 
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku zarejestrowanego podczas brania
udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) na stronie internetowej, portalu Facebook do
celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.
  Wyrażam zgodę na publikację  swojego pracy/projektu  wraz z  oznaczeniem imienia  i
nazwiska oraz klasy/nazwy szkoły. 

...................................................... 
                                                                                        Podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu

Klauzula informacyjna
1. Administratorem  danych  jest  Książnica  Płocką  im.  Władysława  Broniewskiego  w

Płocku przy ul. Kościuszki 6 oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7    

2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w konkursie  ŚLADAMI ZYGMUNTA
PADLEWSKIEGO  I POWSTANIA STYCZNIOWEGO W PŁOCKU zgodnie z
udzieloną  przez  Państwa  zgodą  oraz  regulaminem.  W  zakresie  wykorzystania
wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody do celów promocyjnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie
wykorzystanie wizerunku. 

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.  Można ją wycofać w
każdym  momencie,  co  skutkować  będzie  niemożliwością  wzięcia  udziału  w
konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny.
Brak  takiej  zgody  będzie  skutkował  niemożliwością  wykorzystania  wizerunku
Pana/Pani do celu wskazanego w punkcie 2. 

5. Odbiorcami  danych  będą  podmioty  do  tego  uprawnione  oraz  podmioty  którym
placówka  powierza  dane  na  bezie  umów  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych.

6. Dane  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  konkursu.  W zakresie  wykorzystania
wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można
dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. 



7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

8. Dane  osobowe  nie  podlegają  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym
profilowaniu. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych. 








