
                                                                             

Regulamin III Konkursu Wiedzy o Ukrainie  

Naddnieprzańska  
epopeja 
Organizatorami konkursu są: 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz  

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. 

 Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kultur ą i historią ukraińską oraz 
popularyzowanie wiedzy o Ukrainie.  

Temat przewodni – Śladami polskimi po Ukrainie 
 

§ 1 
Uczestnicy konkursu 

 
1.  Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej z terenu województwa dolnośląskiego. 
 

 
§ 2 

Zgłoszenie do Konkursu 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. 
2. Karta zgłoszenia szkoły w Konkursie Historycznym o Ukrainie znajduje się na stronie internetowej 

www.dodn.dolnyslask.pl 
3. Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1), podpisaną i opieczętowaną, dyrektor szkoły przesyła 

do 10.02.2017 r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 
Wrocław, ul. Skarbowców 8A z dopiskiem na kopercie:  Zgłoszenie szkoły do Konkursu Wiedzy 
o Ukrainie. 

4. Kartę zgłoszenia szkoły należy także przesłać pocztą elektroniczną do 10.02.2017 r. na adres: 
pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl  

5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców 
uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu. 

6. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesłać do 08.04.2017 r. 
7. Załączniki do prac stanowią: 



załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu; zgody 
Uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych (w przypadku 
osoby niepełnoletniej – podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika), 

załącznik nr 3 – Zgoda Nauczyciela-opiekuna Uczestnika na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych, 
 
załącznik nr 4 - Oświadczenie Autora pracy konkursowej i rodzica/opiekuna prawnego, 

       
      załącznik nr 5 - Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

§ 3 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 
2. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Konkursu Wiedzy o Ukrainie. 
3. Na etapie pierwszym uczniowie w 3 – lub 4 - osobowych zespołach przygotowują grę edukacyjną pod 

przewodnim tematem Śladami polskimi po Ukrainie. 
4. Do etapu drugiego konkursu kwalifikuje się 5 zespołów, których prace zostaną najwyżej ocenione. 
5. Decyzja Komisji Konkursu Wiedzy o Ukrainie, dotycząca zakwalifikowania uczniów do następnego 

etapu,  jest ostateczna. 
6. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  Komisja Konkursu Wiedzy o Ukrainie może dokonać 

kwalifikacji w inny sposób. 
 

§ 4 
Etap pierwszy 

 
1.  Prace należy dostarczyć na adres Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 
Wrocław, ul. Skarbowców 8A z dopiskiem na kopercie:  Konkurs Wiedzy o Ukrainie do dnia 08.04.2017 r. 
2. Każda szkoła może wysłać dowolną liczbę prac. 
3. Gry edukacyjne będą oceniane według następujących kryteriów: 

a. zawartość merytoryczna, 
b. właściwy dobór materiału faktograficznego i umiejętne korzystanie z różnorodnych źródeł, 
c. oryginalność i pomysłowość w podejściu do problematyki, 
d. estetyka pracy. 

 
§ 5 

Etap drugi - finał 
 

1. Etap finałowy konkursu odbędzie w maju 2017 r. Dokładna data i miejsce zostaną podane do dnia 
21.04.2017 r. 

2. Miejsca oraz godzina przeprowadzenia etapu finałowego zostaną umieszczone na stronie internetowej 
DODN we Wrocławiu www.dodn.dolnyslask.pl  

3. Podczas etapu finałowego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny 
dokument tożsamości. 

4. Etap finałowy ma formę zespołowych potyczek wiedzowych, w których każdy zespół będzie odpowiadał 
na pytania w zakresie tematu przewodniego Śladami polskimi po Ukrainie. Szczegółowe zasady 
przebiegu finału zostaną podane w dniu jego organizacji. 

5. W dniu finału zostanie ogłoszona lista laureatów. 
6. Decyzja Komisji Konkursu Wiedzy o Ukrainie dotycząca laureatów jest ostateczna. 

 
 
 
 



§ 6 
Nagrody 

 
1.   Konkurs zakończy się uroczystą Galą. 
2.   Dyrektorzy szkół laureatów i finalistów otrzymają pocztą elektroniczną na podany w formularzu 
zgłoszeniowym mailowy adres szkoły informację o miejscu i terminie realizacji uroczystej Gali. 
3.   Nagrodą dla laureatów konkursu będzie wyjazd edukacyjny. 
4.   Laureaci konkursu otrzymają imienne, zaadresowane na szkołę, zaproszenie na uroczystą Galę 
zakończenia konkursu. 
5.   Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.  

Zagadnienia do finału: 
 
1. Ekspansja na Ruś Czerwoną 
2. Od unii krewskiej do unii lubelskiej 
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów 
4. Płonąca Ukraina 
5. Ukraina podzielona 
6. Kresy wschodnie i ich dziedzictwo kulturowe 
 
Literatura do finału:  
 
Jacek Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 2006 
Sławomir Koper, Ukraina – przewodnik historyczny, Warszawa 2011 
Sławomir Koper, Kresy Południowo- Wschodnie, Warszawa 2012 
Władysław Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław 2001 
Lwów. Ilustrowany przewodnik, Via Nova, Wrocław 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 1.  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO III KONKURSU WIEDZY O UKRAINIE 
„Naddnieprzańska epopeja”. 

 
Zgłoszenie przez Szkołę do Konkursu należy przesłać na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław ul. Skarbowców 8a (z dopiskiem Konkurs Wiedzy 
o Ukrainie). 

 
(pieczęć szkoły) 
 

Nr zgłoszenia pracy 
konkursowej 

 

wypełnia Organizator 

Data wpływu 
 

wypełnia Organizator 
 

Nazwa szkoły, 
……………………………………………..………………………………………………………..…………………… 
adres szkoły, 
……………………………………………..……………………………………………..……………………………… 
nr telefonu, 
……………………………………………..……………………………………………..………………………..…… 
adres e-mail 
……………………………………………..……………………………………………..………………….…………… 
Uczestnicy konkursu: 
 
1. Imię i nazwisko, Klasa, e-mail 
2. ……………………………….. 
3. ……………………………….. 
4. ………………………………. 
 
 
 
 
Nauczyciel - opiekun Uczestnika konkursu: 
 
1. Imię i nazwisko nauczyciela , adres e-mail, telefon 

 
 (data, podpis oraz pieczątka Dyrektora szkoły/placówki) 



 
Załącznik 2.  

Oświadczenie Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu; 
Zgoda Uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację 

danych osobowych 

Oświadczenie Uczestnika (pełnoletniego) konkursu  

Wyrażam zgodę, na udział w Konkursie „Naddnieprzańska epopeja”. Informuję, że zapoznałem/a 
się z  Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki. 
 
Miejscowość i data                                                                                                                                  
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika (niepełnoletniego) konkursu  

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w Konkursie 
„Naddnieprzańska epopeja” Informuję, że zapoznałem/a się z Regulaminem Konkursu i akceptuję 
jego warunki. 
  
Miejscowość i data                                                                                                                                  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Zgoda Uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w 
zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz ogłoszenia i publikacji jego wyników 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania 
danych oraz, że zostałam/em poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich 
poprawiania. Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany w formularzu adres email informacji 
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. 
 
Miejscowość i data                                                                                                                                            
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 
 
Miejscowość i data                                                                                                                                  
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska/imienia i 
nazwiska mojego dziecka (podopiecznego), w związku z udziałem w konkursie „Naddnieprzańska 
epopeja”, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach  o tym konkursie i jego 
wynikach.  
 
Miejscowość i data                                                                                                                                            
Czytelny podpis Uczestnika Konkursu 
 
Miejscowość i data                                                                                                                                        
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 



 
Załącznik 3.  

Zgoda Nauczyciela-opiekuna Uczestnika na przetwarzanie  
i publikacj ę danych osobowych 

 
Zgoda Nauczyciela-opiekuna Uczestnika na przetwarzanie i publikację danych 
osobowych. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych 
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu oraz ogłoszenia i 
publikacji jego wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że 
jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowany 
o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania. Wyrażam zgodę na 
przesyłanie na podany w formularzu adres email informacji związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem konkursu. 

 
Miejscowość i data                                                                                                         
Czytelny podpis Nauczyciela-opiekuna Uczestnika Konkursu 
 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w 
związku z udziałem w konkursie „Naddnieprzańska epopeja” , we wszelkich ogłoszeniach, 
zapowiedziach i informacjach  o tym konkursie i jego wynikach.  
 
Miejscowość i data                                                                                                        
 Czytelny podpis Nauczyciela-opiekuna Uczestnika Konkursu 
 



 
Załącznik 4.  

 
 

Oświadczenia Autora pracy konkursowej i rodzica/opiekuna prawnego. 
 

Oświadczenie autora pracy konkursowej i rodzica/opiekuna prawnego. 

Oświadczam, że zgłoszona na konkurs praca jest moim osobistym dziełem i przysługują mi w 
całości autorskie prawa majątkowe do tej pracy oraz nie jest ona obciążona autorskimi 
prawami majątkowymi osób trzecich. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 
konkursu i przyjmuję warunki konkursu w nim zawarte.  
 
Miejscowość i data                                                                                                                       
Czytelny podpis autora pracy konkursowej 
 
 
 
Miejscowość i data                                                                                                                      
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 5.  
 
 

Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych 
  

 
Umowa zawarta w dniu .................................  w  .....................................................  ……....  
pomiędzy  
…………………………………………………………………………………………………  
  
zamieszkał/ą/ym w ...................…….......................,   przy ul. ................................................  
 
legitymując/ą/ym się dowodem osobistym/legitymacją szkolną* nr ......................................………  
 
w imieniu, które/j/go*  działają  jego rodzice/ opiekunowie prawni*: 
  
1. ………………………………………………………………………;  
 
2. ……………………………………………………………………….  
zwan/ą/ym dalej „Twórcą – Uczestnikiem Konkursu „Naddnieprzańska epopeja” 
a  
Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim z siedzibą Wybrzeże Słowackiego 12-
14, 50-411 Wrocław, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, reprezentowany przez :  
Dyrektora – mgr Małgorzatę Matusiak zwanym dalej „Organizatorem Konkursu”.  
 

§ 1 
1. Twórca – Uczestnik Konkursu jest autorem prac zgłoszonych na  konkurs: „Naddnieprzańska 
epopeja” 
2. Twórca – Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:  
1) W zakresie wniesionych na konkurs prac przysługują  mu  wyłączne i nieograniczone prawa 
autorskie osobiste i majątkowe. 
2) Prace zostały wykonane osobiście. 
3) Zgłoszone prace nie są obciążone żadnymi roszczeniami, ani innymi prawami osób trzecich.  
  

§ 2 
1. Twórca – Uczestnik Konkursu nieodpłatnie i bezwarunkowo przenosi na Organizatora Konkursu 
całość  należnych mu praw majątkowych do pracy konkursowej wymienionego w § 1.   
2. Twórca – Uczestnik Konkursu niniejszym udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie zmian 
w pracy konkursowej. 
3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie 
prawa majątkowe do pracy konkursowej, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:  
a. zwielokrotnianie każdą techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną 

lub cyfrową,  
b. wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera oraz lokalnych sieci 

komputerowych,  
c. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym,  
d. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w 

charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów 



reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy 
reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, 
zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.  

4. Organizatorowi przysługuje prawo anonimowego rozpowszechniania pracy konkursowej, 
wprowadzania w nich zmian, w tym dokonywania skrótów, a także decydowania o pierwszym 
publicznym udostępnieniu pracy konkursowej oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania 
z pracy konkursowej. Ponadto Organizatorowi przysługuje prawo wykonywania i korzystania z 
opracowań pracy konkursowej.   

 
§ 3 

Strony umowy zgodnie postanawiają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy stanu 
pracy konkursowej oznaczonego w § 1 umowy, w jakim znajduje się ono w dniu zawarcia niniejszej 
umowy.   
  

§ 4 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod  rygorem  nieważności, zachowania  formy 
pisemnej w postaci aneksu.  
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. Nr 
90, poz. 631 ze zmianami) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  
3. Strony ustalają,  że spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy poddają  pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego dla siedziby Organizatora Konkursu.  

§ 5 
Niniejsza umowa została sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
  
 
……………………..…………………                         ……………………………………………….  
     Twórca – Uczestnik Konkursu                                 Organizator Konkursu  
    
* Niepotrzebne skreślić. 
 

 
 
 
 


