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REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO 

KONKURSU EDUKACYJNEGO 

„PODZIEL SIĘ HISTORIĄ”  

REALIZOWANEGO W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO 

„NIEPODLEGŁOŚĆ NA 104”  

 
 

§ 1 Organizator  

 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814) z siedzibą w 

Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu  Organizatorem. 

2. Informacji na temat konkursu udziela koordynator Dawid Wiejata pod numerem telefonu 881 

331 776, e-mail: niepodlegla104@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze 

organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-14.00. 

3. Konkurs „Podziel się historią” jest realizowany w ramach zadania publicznego „Niepodległość 

na 104” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

§ 2 Konkurs „Podziel się historią” 

 

1. Jest ogólnopolskim przedsięwzięciem edukacyjnym, którego adresatami są placówki 

edukacyjne: przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych oraz rodziny z dziećmi w wieku 3-9 

lat. 

2. Jest patriotyczną lekcją podsumowującą rok 104. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

 

§ 3 Cele konkursu 

 

1. Upowszechnienie wiedzy o historii Polski, jej symbolach narodowych, ważnych postaciach 

historycznych, dzięki którym Polska powróciła po 123 latach na mapę świata. 

2. Promocja postaw patriotycznych wśród najmłodszego pokolenia Polek i Polaków. 

3. Zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.  

4. Integracja społeczności szkolnej poprzez udział w przedsięwzięciu o charakterze ogólnopolskim. 
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§ 4 Uczestnicy konkursu 

 

1. Adresatami konkursu „Podziel się historią”  są: 

a) przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych; 

b) rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (3-9 lat). 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie 

elektronicznej, dostępnego na stronie niepodlegla104.pl oraz przesłanie w terminie pracy 

konkursowej. 

3. W przypadku placówek edukacyjnych – przedszkoli oraz szkół podstawowych, formularz 

zgłoszeniowy wypełnia dyrekcja lub nauczyciel działający za zgodą dyrekcji placówki.  

4. Każda placówka edukacyjna – przedszkole lub szkoła podstawowa może nadesłać tylko jedno 

zgłoszenie i jedną pracę konkursową. 

5. Formularz zgłoszeniowy dla rodzin wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka 

w wieku 3-9 lat. 

a) W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i wiek dziecka. 

b) Rodziny, w których jest więcej niż 1 dziecko w wieku 3-9 lat mogą dokonać po jednym 

zgłoszeniu na każde dziecko. Przy czym do każdego zgłoszenia należy przygotować 

osobną pracę konkursową. 

6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w konkursie jest równoznaczne z 

wyrażeniem woli udziału w konkursie „Podziel się historią”. 

7. Po weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, Organizator przesyła na 

podany w formularzu adres e-mail informację o otrzymaniu statusu „uczestnika konkursu”. 

8. Status „uczestnika konkursu” uprawnia do przygotowania i przesłania pracy konkursowej. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanej pracy na stronach internetowych Organizatora 

oraz w mediach społecznościowych w przypadku, gdy praca została nagrodzona lub wyróżniona. 

 

§ 5 Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

1. Wyrażenie woli uczestnictwa odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w 

formie elektronicznej. 

2. Po otrzymaniu statusu „uczestnika konkursu”, uczestnik zobowiązany jest do przygotowania 

pracy konkursowej – filmu i przesłanie go drogą elektroniczną do Organizatora w terminie 

zgodnym z harmonogramem konkursu. 
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3. Brak nadesłania pracy konkursowej w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa 

w konkursie.  

4. Uczestnik konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w konkursie poprzez 

poinformowanie drogą elektroniczną Organizatora o tym fakcie. 

5. Osoba lub podmiot ubiegająca się o status „uczestnika konkursu” zaświadcza, że wszystkie dane 

podane w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. 

6. Rejestracja do udziału w konkursie trwa od momentu jego ogłoszenia aż do terminu końcowego 

przewidzianego na przesyłanie prac konkursowych. 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści regulaminu konkursu. 

 

§ 6 Harmonogram konkursu 

 

1. Początek przyjmowania zgłoszeń: 24 listopada 2022r. 

2. Termin przesyłania prac konkursowych: 25 listopada – 14 grudnia 2022r. 

3. Ogłoszenie wyników konkursu: 19 grudnia 2022r. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konkursu. O wszystkich zmianach 

Organizator będzie informował na stronie internetowej niepodlegla104.pl. 

 

§ 7 Zadanie konkursowe 

 

1. Zadaniem konkursowym zarówno dla placówek edukacyjnych, jak i rodzin jest przygotowanie 

krótkiego filmu edukacyjnego. 

a) Przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych: opracowanie filmu (3-10 minut), 

zrealizowanego w placówce edukacyjnej, na którym ukazane jest, jak dorośli (np. 

nauczyciele) przekazują dzieciom wiedzę nawiązującą do Narodowego Święta 

Niepodległości (symbole narodowe, historia, droga Polski do niepodległości). Film może 

zostać nagrany podczas realizacji lekcji w ramach akcji „Dzieci uczą rodziców”. Do 

udziału w nagrywaniu filmu placówka może zaprosić rodziców dzieci. 

b) Rodziny: opracowanie filmu (3-10) minut, na którym ukazane jest, jak rodzina (rodzice, 

dziadkowie, starsze rodzeństwo) wspólnie z najmłodszymi dziećmi poszerza swoją 

wiedzę o polskiej historii, drodze do niepodległości, symbolach narodowych czy 

miejscach pamięci. Film może zostać nagrany podczas: rodzinnej rozmowy,  oglądania 

filmów historycznych, przeglądania książek, spaceru do miejsc pamięci. 
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2. Praca konkursowa – film musi być dziełem autorskim. 

3. Zgłaszany film tematycznie musi być zgodny z tematyką konkursu „Podziel się historią”. 

4. Filmy niezgodne z tematyką konkursu nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. 

5. Przygotowany film nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. 

6. Uczestnik konkursu przesyłając film, zaświadcza, że ma wszelkie prawa do treści 

przedstawionych w materiale filmowym.  

7. Zabrania się promowania w materiale filmowym jakichkolwiek treści lub postaw niezgodnych z 

obowiązującym prawem. 

 

§ 8 Wymagania techniczne filmu konkursowego 

 

1. Długość filmu: 3-10 minut 

2. Orientacja filmu: pozioma 

3. Format pliku: MP4 (lub inny format gwarantujący mały rozmiar pliku z filmem) 

4. Nazwa pliku: adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym 

 

§ 9 Przesyłanie filmu konkursowego 

 

1. Przygotowany film konkursowy należy przesłać drogą elektroniczną do Organizatora konkursu. 

2. Film można przesłać: 

a) drogą mailową jako załącznik na adres niepodlegla104@crl.org.pl (w tytule maila należy 

wpisać „Podziel się historią – film konkursowy”); 

b) drogą mailową na adres niepodlegla104@crl.org.pl  jako wiadomość z linkiem (np. do 

dysku Google) umożliwiającym pobranie filmu (w tytule maila należy wpisać „Podziel 

się historią – film konkursowy”). 

Przykładowa treść wiadomości z filmem jako załącznikiem 

Tytuł: Podziel się historią – film konkursowy 

Treść:  

Autor filmu: Centrum Rozwoju Lokalnego  

ul. Zaparkowa 23, 42-400 

Adres email podany w formularzu zgłoszeniowym: crl@crl.org.pl    

Film zgłoszeniowy znajduje się w załączniku. 
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Przykładowa treść wiadomości z linkiem do pobrania filmu 

Tytuł: Podziel się historią – film konkursowy 

Treść:  

Autor filmu: Centrum Rozwoju Lokalnego  

ul. Zaparkowa 23, 42-400 

Adres email podany w formularzu zgłoszeniowym: crl@crl.org.pl    

Link umożliwiający pobranie filmu: tutaj należy zamieścić link do miejsca, skąd można 

pobrać film.  

 

3. Dopuszcza się przesłanie filmu konkursowego na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD, pendrive) 

drogą pocztową na adres Organizatora konkursu. Jednakże film musi dotrzeć do Organizatora 

najpóźniej ostatniego dnia przewidzianego w harmonogramie na przesyłanie filmów 

konkursowych.  

 

§ 10 Komisja konkursowa  

 

1. Wyboru nagrodzonych prac dokonuje Komisja konkursowa w składzie trzyosobowym. 

2. Komisja konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych prac na posiedzeniu tajnym.  

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna. 

 

§ 11 Wybór nagrodzonych prac i ogłoszenie wyników 

 

1. Komisja konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych prac w oparciu o następujące kryteria: 

a) zgodność z tematyką konkursu „Podziel się historią” 

b) wartość edukacyjna i merytoryczna 

c) oryginalność  

d) pomysłowość 

2. Wybór prac nagrodzonych i wyróżnionych dokonywany jest w terminie przewidzianym w 

harmonogramie konkursu. Jednakże Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

harmonogramu w oparciu o istotne przesłanki.  

3. Komisja konkursowa dokonuje wyboru:  

a) 3 prac nagrodzonych w kategorii przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych; 
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b) 3 prac nagrodzonych w kategorii rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym lub 
wczesnoszkolnym (3-9 lat); 

c) 104 prac wyróżnionych w kategorii przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych; 
d) 104 prac wyróżnionych w kategorii rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym lub 

wczesnoszkolnym (3-9 lat). 
4. Organizator dopuszcza możliwość przyznania miejsc ex aequo. 
5. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone na stronie internetowej konkursu: 

niepodlegla104.pl, gdzie zostaną również zamieszczone prace laureatów konkursu w dwóch 
kategoriach. 

§ 12 Nagrody i wysyłka 

 

1. Nagrody dla laureatów konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych: 

a) 1 miejsce – pomoce edukacyjne o wartości 4000 zł 

b) 2 miejsce – pomoce edukacyjne o wartości 2000 zł 

c) 3 miejsce – pomoce edukacyjne o wartości 1500 zł 

2. Nagrody dla laureatów konkursu dla rodzin: 

a) 1 miejsce – laptop o wartości 2000 zł 

b) 2 miejsce – tablet o wartości 1500 zł 

c) 3 miejsce – smartwatch, zestaw klocków LEGO Ideas 92176 Rakieta NASA  Apollo 

Saturn V – wartość nagród to 1000 zł 

3. Dla 104 wyróżnionych w konkursie dla przedszkoli i szkół podstawowych przewidziano pakiety 

niepodległościowe, w skład których wchodzą m.in.: duża flaga Polski, pakiet kolorowanek 

edukacyjnych oraz breloki upamiętniające 104. rocznicę odzyskania niepodległości. 

4. Dla 104 wyróżnionych w konkursie dla rodzin przewidziano: małą flagę Polski, kolorowanki 

edukacyjne oraz brelok upamiętniający 104. rocznicę odzyskania niepodległości. 

5. Laureaci konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych mogą uczestniczyć w procesie zakupu 

nagród, poprzez zaproponowanie pomocy naukowych niezbędnych dla placówki. 

6. Wysyłka nagród rozpocznie się dzień po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu i będzie 

trwać aż do przekazania ostatniej nagrody dla laureatów oraz wyróżnionych. 
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§ 13 Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do konkursu „Podziel się historią” oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie 

zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)  w 

zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z 

konkursem edukacyjnym. 

2. Regulamin wchodzi w życie wraz z chwilą jego publikacji na stronie niepodlegla104.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i harmonogramu przeprowadzenia 

ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego „Podziel się historią” realizowanego w ramach zadania 

publicznego „Niepodległość na 104” finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


