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Regulamin XI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Pamięć i tożsamość. Stan wojenny.” 

 
Organizator :   Organizacja Międzyzakładowa i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszowie 

 

Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,  Podkarpacki Kurator  

                                   Oświaty,   Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda            

                                   Podkarpacki 

 

Patronat medialny: Radio Rzeszów, Radio VIA,  

 

Cele  konkursu: 

 

 poznawanie historii najnowszej - czasy stanu wojennego, 

 gromadzenie materiałów będących potwierdzeniem faktów, doświadczeń ludzi bezpośrednio 

zaangażowanych w te wydarzenia, 

 zachowanie pamięci o tych, którzy swoim zaangażowaniem i determinacją dają  przykład 

młodemu pokoleniu,  jak żyć dzisiaj, 

 podkreślenie wartości osobistych wspomnień, 

 doskonalenie metod badawczych. 

Adresaci: 

 

 uczniowie szkół:  podstawowych - klasa VIII oraz szkół ponadpodstawowych 

 nauczyciele  

Zasady uczestnictwa:  

 

 Każdy uczestnik konkursu dokonuje nagrania reportażu radiowego ( do 15 minut) z osobą/ami, 

które wspominają, przybliżają  historię/ie  związaną/ne z wydarzeniami stanu wojennego w 

formacie mp3. 

 Reportaż powinien mieć swój tytuł  oraz cechy gatunkowe reportażu. 

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania zdjęcia swoim rozmówcom oraz 

przesłania go razem z załącznikiem i plikiem dźwiękowym na adres konkursowy wg. 

określonego załącznika 1. 

 Osoby biorące udział w nagraniu muszą wyrazić na to zgodę na piśmie - załącznik 2. 

 Dopuszcza się  max.  dwuosobowe zespoły. 

 Udział uczestników w konkursie jest bezpłatny 

Kryteria oceny prac: 

 wartość historyczna i merytoryczna pracy 

 trafność tytułu. 

 poprawność realizacji ścieżki dźwiękowej 

 obecność cech gatunkowych reportażu 

Terminy: prace powinny wpłynąć do organizatora najpóźniej do 19 grudnia 2022 roku. 

Nagrody : wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 stycznia 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 na Spotkaniu 

Opłatkowym Solidarności Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie ul. Rejtana 3.  
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Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych uczniów i nauczycieli.  

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez organizatorów w mediach i na stronach internetowych. 

                                                                  

 Organizator: Organizacja Międzyzakładowa i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszowie 

                                                                                 Bogusława Buda - Przewodnicząca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

Załącznik 1 

Proszę wypełnić tabelkę i przesłać razem ze zdjęciem i plikiem dźwiękowym na adres:  

boguslawabuda@wp.pl 

 

Imię i nazwisko właściciela pracy 

konkursowej /tytuł pracy /adres 

kontaktowy/ telefon / 
 

 

 

 

 

 

Dane opiekuna  /imię i nazwisko/adres 

szkoły /telefon/  

 

 

 

 

 

 

Dane rozmówców /imię i nazwisko/data, 

miejsce nagrania / 

 

 

 

 

 

 

Plik zawierający zdjęcie (w formacie JPG)  

oraz nagranie konkursowe (w formacie 

mp3)  
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Załącznik 2 

 

Proszę przed nagraniem przekazać uczestnikom rozmowy do podpisania poniższy załącznik i 

przesłać jego skan  na adres:  boguslawabuda@wp.pl 

 

Ja, niżej podpisany/a ( imię i nazwisko)………………………….………………………. 

niniejszym oświadczam , że wyrażam zgodę na nagranie, a równocześnie zrzekam się praw autorskich, 

do mojej wypowiedzi nagranej w dniu dzisiejszym tj. ……………………………….. (wpisać właściwą 

datę ) i przekazuję ją na rzecz organizatora konkursu Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 

„Solidarność” w Rzeszów, jako mój dar dla młodego pokolenia,  ukazujący najnowszą historię, której 

byłem/am świadkiem. 

 

 

Miejscowość , data                                                                                          Podpis  

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych osobowych 
a) Administratorem danych osobowych jest Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników 

Oświaty i Wychowania w Rzeszowie 

35 -005 ul. Bardowskiego 2/8 

Cel przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach konkursowych oraz w celu realizacji ciążących na 

administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.  

Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych 
a) dane przetwarzane są na potrzeby konkursu przez okres nie dłuższy niż 1 rok  

Prawa osób, których dane dotyczą 
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W zależności od podstawy 

przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami. W każdym 

czasie przysługuje osobie prawo dostępu do swoich danych osobowych ich aktualizacji oraz prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).    

 

 

 Data Podpis 


