
Regulamin Turnieju Rodzinnego  

„Polski ZŁOTY w budżecie domowym dawniej i dziś” 

 

Projekt realizowany przy współpracy z NBP  

w ramach konkursu grantowego 

 

 

Czas trwania konkursu: 7.01.2020r. – 9.03.2020r. 

 

Cel konkursu: 

Zapoznanie uczniów z pojęciem waluty narodowej w oparciu o polskiego złotego  

i popularyzacja w środowisku lokalnym wiedzy na temat historii złotego jako jednostki 

monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś. 

 

Adresaci konkursu: 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas: IVa, IVb, VIa, VIb razem ze swoimi 

Rodzinami (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, maksymalnie od dwóch do czterech osób).  

 

Zasady konkursu: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.  

Zadaniem Rodziny w I etapie konkursu będzie, wykonanie plakatu przedstawiającego 

różnicę między wartością złotego przed denominacją do 1995r. i współcześnie w 2019r.  

Metoda wykonania plakatu dowolna, format plakatu A1. 

W okresie od 8 stycznia 2020r. do 15 stycznia 2020r. uczniowie wspólnie ze swoimi 

Rodzinami zgłoszą pisemną deklarację o udziale w konkursie do wychowawców klas.  

W okresie od 10 lutego 2020r. do 15 lutego 2020r. uczestnicy konkursu dostarczą prace 

konkursowe do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach. 

W dniach 18-20 luty 2020r. komisja konkursowa w składzie: wicedyrektor, nauczyciel 

historii, wychowawcy klas IVA, IVb, VIa, VIb  dokona oceny prac plastycznych. 

W dniu 8 marca 2020r. odbędzie się II etap konkursu. Zadaniem Rodzin będzie udział w 

quizie na temat historii złotego, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Materiały 

źródłowe, ułatwiające przygotowanie do drugiego etapu konkursu zostaną opublikowane 

na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbludowicach w dniu 20 lutego 2020r. 

W konkursie zwycięży Rodzina, która uzyska największą liczbę punktów za I i II etap 

konkursu.  

Nagrody dla Rodzin, które uzyskają największą liczbę punktów w Turnieju wręczy 

Dyrektor szkoły. 

 

Nagrody: 

1. Nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 1 000zł. 

2. Nagroda za zajęcie II miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 900zł. 

3. Nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 800zł. 

4. Nagroda za zajęcie IV miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 300zł. 

5. Nagroda za zajęcie V miejsca w konkursie: bon podarunkowy o wartości 200zł. 



KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

„Polski ZŁOTY w budżecie domowym dawniej i dziś” 

 

Projekt realizowany przy współpracy z NBP  

w ramach konkursu grantowego 

 

 

1. IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW KONKURSU: 

 

1. …………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………….. 

2. KONTAKT : 

 

TEL……………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu zgodnie z art. 13 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). 

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej na Konkurs pracy i posiadam do niej pełne prawa autorskie. 

Oświadczam, że poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu, nieodpłatnie przenoszę na Organizatora Konkursu 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do niej na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z Ustawą dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim  i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r.; Nr 90, poz. 631 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Podpisy uczestników konkursu:                                                                       

1. ……………………………………                                     

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. …………………………………… 

 

 



 

Zgoda uczestników konkursu  

„Polski ZŁOTY w budżecie domowym dawniej i dziś” 

na wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska  

na stronie  internetowej, w prasie 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i materiałów filmowych zawierających  mój 

wizerunek, moje imię i nazwisko       

                 

..........................................................................................................................……… 
                                                                         imię i nazwisko ucznia 

 

 

..........................................................................................................................……… 
                                                                         imię i nazwisko członka rodziny 

 

 

..........................................................................................................................……… 
                                                                          imię i nazwisko członka rodziny 

 

 

..........................................................................................................................……… 
                                                                          imię i nazwisko członka rodziny 

 

 

zarejestrowanych podczas konkursu „Polski ZŁOTY w budżecie domowym dawniej i dziś” 

organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach, na stronie internetowej szkoły,      

i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, prasie w celu informacyjnym                       

i     promocyjnym szkoły. 

Zgodnie z art. 13 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że: 

• Dane osobowe Pani/Pana w zakresie wizerunku oraz imienia i nazwiska będą przetwarzane zgodnie z RODO w 

celu informacyjnym, promocyjnym na stronach internetowych i profilach internetowych zarządzanych przez 

Publiczną Szkołę Podstawową w Zbludowicach i podmiotów współpracujących, w serwisach społecznościowych, 

prasie,  na podstawie zgody w oparciu  o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

                                                                                                          

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

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

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

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

 

                                                          /data i czytelny podpis uczestników konkursu/        

 


