
Regulamin

“Toruń z historią za pan brat” - VII seria konkursów historycznych

Ogólnopolski konkurs

„PODRÓŻE MIKOŁAJA KOPERNIKA W 3D”

I Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaj Kopernika w Toruniu.

II Cel konkursu

1. Celem konkursu jest:

a) rozwijanie zainteresowań uczniów historią,

b) wspieranie kompetencji cyfrowych, w tym związanych z projektowaniem w 3D,

c) uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika,

d) motywowanie do uczenia się,

e) zachęcenie uczniów do wyszukiwania informacji i ich weryfikacji,

f) wspieranie uzdolnień uczniów,

g) promowanie uczniów zdolnych,

h) rozwijanie twórczego myślenia,

i) rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

III Formuła konkursu
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1. “Toruń z historią za pan brat” - VII seria konkursów historycznych ma formę konkursu

informatyczno-historycznego o zasięgu ogólnopolskim, skierowanym do uczniów kl.

IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

2. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

3. Organizator zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę przetwarzania

danych osobowych.

IV  Zasady konkursu

1. Uczeń samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela przygotowuje projekt jednego

budynku związanego z miastem, w którym przebywał Mikołaj Kopernik. Musi to być

autorski projekt ucznia, który należy później wydrukować. Do projektu uczeń tworzy

prezentację online na temat związku danego miasta z postacią Mikołaja Kopernika.

2. Wymagania formalne wobec pracy:

a) projekt 3D budynku musi być wykonany samodzielnie przez ucznia,

b) jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę,

c) nie można pracować w zespołach,

d) prezentacja musi być wykonana w formie online i powinna zawierać: slajd tytułowy z

metryczką (tytuł projektu, autor, szkoła), do 5 slajdów na temat związku miasta z

Mikołajem Kopernikiem; nie można zapomnieć o bibliografii oraz o podawaniu

autorstwa wykorzystywanych zdjęć;

e) w celu zgłoszenia pracy na konkurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online

https://forms.gle/j3yYZ3GNdtctKob29 oraz wysłać wydrukowany budynek z
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wypełnionym Załącznikiem nr 1 na adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. M.

Kopernika w Toruniu, ul. Morcinka 13, 87-100 Toruń (z dopiskiem: “Toruń z historia za

pan brat”).

3. Podczas oceny prac będzie brana pod uwagę dokładność w przedstawieniu budynku

oraz treść i forma prezentacji.

4.  Termin nadsyłania prac jest do 30 maja 2023 r. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez komisję powołaną przez Organizatorów. Wynik

konkursu zostanie opublikowany na stronie Organizatora

https://sp7torun.superszkolna.pl/ do 13 czerwca 2023 r.

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe nagrody.

V  Uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych i szkół

ponadpodstawowych z całej Polski.

2. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategorii wiekowych:

a) uczniowie kl. IV-VI

b) uczniowie kl. VII-VIII

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
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VI Postanowienia końcowe:

1. Wszystkie informacje dotyczące konkursu (regulamin, załączniki ) będą publikowane

na stronie internetowej Szkoły  Podstawowej Nr 7 w Toruniu.

2. Dokumentacja przechowywana jest przez organizatora konkursu Szkołę Podstawową

Nr 7 do 31 sierpnia 2023 r.

3. Zastrzeżenie po konkursie należy złożyć do komisji w terminie 7 dni od

rozstrzygnięcia właściwego etapu.

4. Wątpliwości i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych

osobowych przez Organizatora w rozumieniu art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE

ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA

DO CELÓW KONKURSU

Jako rodzic/opiekun uczestnika wyrażam zgodę na udział uczestnika

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

uczęszczającego do

…………………………………………………………………………… do klasy  ……

(nazwa szkoły)

w miejscowości …………………………………. w konkursie organizowanym przez Szkołę

Podstawową Nr 7 w Toruniu “Toruń z historią za pan brat” Ogólnopolski Konkurs

Historyczny „Podróże Mikołaja Kopernika w 3D”. Jednocześnie wyrażam zgodę na

przetwarzanie danych osobowych w/w uczestnika do celów w/w konkursu.

Wyrażam  również  zgodę na rejestrację fotograficzną i video przez organizatorów przebiegu

konkursu oraz ich publikację i emisję w dowolnych mediach.

…………………………………………………

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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