
 

 

 

 

 

 

 

       Szkoła Podstawowa nr 42 we Wrocławiu oraz Fundacja Ukraina 

          zapraszają do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Międzykulturowym 

„Mój Przyjaciel  przyjechał z … / Przyjechałem z …” 

 

 

                                                          Cele konkursu: 

 

 umożliwienie uczniom obcokrajowcom zaprezentowania własnej historii; 

 włączenie uczniów w problematykę wielokulturowości poprzez  poznanie 

indywidualnych losów rówieśników; 

 wzbudzanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych oraz kształtowanie 

otwartości i empatii; 

 poszerzanie wiedzy związanej ze zjawiskiem migracji; 

 rozbudzenie twórczości i kreatywności uczniów. 

 

Regulamin konkursu: 

1) Organizatorem konkursu jest Zespół Polonistów ze Szkoły Podstawowej nr 42  

we Wrocławiu. 

2) Honorowy patronat nad konkursem objęła Fundacja Ukraina. 

3) Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII. Przeznaczony jest zarówno dla 

uczniów obcokrajowców uczących się w polskich szkołach oraz dla Polaków. 

4) Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:                                                       

Kategoria I: Uczniowie klas IV – VI 

Kategoria II: Uczniowie klas VII – VIII 

5) Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkiego filmu, prezentacji multimedialnej lub 

pracy literackiej (opowiadania, eseju), której bohaterem będzie osoba, która przybyła 

do Polski z innego kraju lub autoprezentacja ucznia obcokrajowca. 

6) Bohaterem pracy może być osoba ucząca się w szkole, ale również dorosły (rodzic, 

sąsiad itp.). 



7) Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, treść, grafika, oryginalność, 

kreatywność. 

8) Dopuszczalne jest tworzenie prac w dwuosobowych zespołach (uczestnicy wysyłają 

dwie osobne zgody- załącznik nr 2). 

9) Prace wraz ze zgodą (załącznik nr 1) oraz karta zgłoszeniową (załącznik nr 2) należy 

przesyłać na mail: milonamciewidziec@gmail.com  

lub na adres: Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław                                

z dopiskiem „Konkurs Mój Przyjaciel”  do dnia 31.01.2020r. 

10) Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 1 marca 2020r. O wynikach organizatorzy 

poinformują opiekunów-nauczycieli telefonicznie oraz zamieszczą informację              na 

stronie szkoły w zakładce „Miło nam Cię widzieć”. 

11) W konkursie przewidywane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc i wyróżnień.  

12) Gala wręczenia nagród odbędzie się podczas Dni Otwartych Szkoły Podstawowej 

nr 42 w dniu 6 marca 2020r.  

Laureaci otrzymają stosowne zaproszenie od organizatorów. 

13) Osobisty odbiór nagrody będzie możliwy po 6 marca w SP42. 

14) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację prac w SP42  

oraz na stronie internetowej szkoły organizatora.  Organizator nie odsyła prac.  

15) Wszelkie pytania można składać na adres milonamciewidziec@gmail.com  

lub telefonicznie 609684652 

 

Zapraszamy! 

Grono Polonistów z SP 42 i Fundacja Ukraina 
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Wersja ukraińska 

 

Початкова школа № 42 у Вроцлаві 
Запрошує взяти участь в міжшкільному мультикультурному конкурсі 

“Мій друг приїхав з.../Я приїхав з… 
 
 
Конкурс має на меті: 
• надати можливість іноземним учням представити власну історію 
• зацікавлення учнів питанням мультикультуралізму шляхом пізнання унікальних 

історій їх однолітків 
• стимулювання розвитку шанобливого та толерантного ставлення до інших та 

формування позиції відкритості та співпереживання 
• здобуття нових знань, пов’язаних із явищем міграції 
• заохочення до розвитку творчих здібностей та креативності  

 
Правила конкурсу: 

1. Організатором конкурсу є команда вчителів польської мови з Початкової Школи 
№ 42 у Вроцлаві 

2. Конкурс охоплений почесним патронатом Фундації Україна 
3. Конкурс адресований учням IV-VII класів. Він призначений як для студентів 

іноземців, які навчаються в польських школах, так і для поляків 
4. Конкурс відбувається в двох вікових категоріях: 
• I категорія: Учні 4-6 класів 
• II категорія: Учні 7-8 класів 

   5.   Завдання учнів - підготувати короткий фільм, мультимедійну презентацію чи 
літературний твір (новелy, есе), героєм якого стане людина, яка прибула до Польщі з 
іншої країни, або самопрезентація іноземного учня) 
  6.    Героєм праці може бути дитина, яка учиться в школі, аєбо дорослий (хтось з батьків, 
сусід ітд.) 
  7.    Оцінюванню під час конкурсу підлягатиме відповідність до правил конкурсу, зміст, 
дизайн, винахідливість та оригінальність. 
  8.    Дозволяється створювати конкурсні роботи у максимально  групах з 2-х осіб 
(учасники надсилають дві окремі згоди до Додатку 2) 
  9.    Праці разом і згодою (додаток 1) та картою декларації участі (додаток 2) треба 
прислати на milonamciewidziec@gmail.com або адресу Початкової Школи № 42 - ul. 
Wałbrzyska 50, 52-314, Wrocław з приміткою «Konkurs Mój Przyjaciel” до дня 31.10.2020. 
  10.  Результати конкурсу будуть оголошені 1 березня 2020 року. Організатори 
поінформують опікунів-вчителів по телефону та розмістять інформацію на веб-сайті 
школи у вкладці «Miło nam Cię widzieć». 
  11.  В конкурсі передбачуються нагороди для перших 3 місць та відзнаки. 
  13.  Урочисте вручення нагород відбудеться 6 березня 2020 року під час Днів Відкритих 
Дверей Початкової Школи № 42 Переможці отримають відповідне запрошення від 
організаторів. 
  14.  Особисто відібрати призи переможці зможуть також пізніше, після 6.03.2020, в 
Початковій Школі № 42. 
  15.  Учасники конкурсу погоджуються на заміщення конкурсних праць в Початковій 
Школі № 42 та на інтернет-сторінці організатора. Організатор не пересилає праць. 
  16.  Всі питання можна надсилати на електронну скриньку 
milonamciewidziec@gmail.com або дзвонити за номером телефону 609 684 652 
 
Запрошуємо!  
Команда вчителів польської мови Початкової Школи № 42, Фундація Україна 
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Załącznik nr 1 

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MIĘDZYKULTUROWY 

„Mój Przyjaciel przyjechał z… / Przyjechałem z…” 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu 

 

………………………………………………………… 

nazwa i adres placówki 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  

przez Szkołę Podstawową nr 42 oraz Fundację Ukraina 

 

…………………………………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

w celu organizacji i przeprowadzenia  Międzyszkolnego Międzykulturowego Konkursu  „Mój Przyjaciel 

przyjechał z… /Przyjechałem z…” oraz zamieszczenia informacji  o wynikach konkursu na stronie 

internetowej Szkoły Podstawowej nr 42. Jedocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureat, bądź w przypadku otrzymania 

wyróżnienia w Konkursie zgodnie z art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r nr 90 poz. 631 z póź. Zm.). Niniejsza zgoda dotyczy 

w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w 

zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej 

organizatora oraz podczas prezentacji podczas dni otwartych Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY  

1. Organizatorem Imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Wałbrzyska 50, 52-314 Wrocław. 2) Uczestnikiem 

Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 3) Istnieje 

możliwość,́ iż ̇przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą ̨

urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk. 4) Uczestnik biorący udział w Imprezie wyraża zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Szkołę jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za 

pomocą ̨urządzeń́ rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na 

profilach społecznościowych (m.in. Facebook, YouTube) i stronach internetowych Szkoły oraz podmiotów z 

nią ̨współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również ̇w pochodzących od Szkoły lub 

wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju 

materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Szkołę 

w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością ̨informacyjną lub promocyjną. 5) Zgodnie z 

art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 

04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 42 
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: madamaszek@zontekiwpolnicy.pl, tel. +48 608294903 
3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą ̨w celu informowania w mediach oraz publikacjach o 

działalności Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa 
w pkt. 4 powyżej;  

4. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą ̨ podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy 
Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator 
powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających 
bezpieczeństwo przekazywanych danych;  

5. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą ̨ przekazywane do państw trzecich (spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o 
stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą ̨
przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem 
odpowiednich zabezpieczeń́, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez 
Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać ́kopię danych osobowych przekazywanych do państwa 
trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą ̨ przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej;  

6. dane osobowe Uczestników przechowywane będą ̨do momentu odwołania zgody;  
7. Uczestnicy posiadają ̨prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność ́z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;  

9. Wobec Uczestników nie będą ̨ podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału 
człowieka), w tym ich dane nie będą ̨podlegały profilowaniu.  

 

 

 

……………………………………………….. 

                                                                   Data i podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego                   
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 Załącznik nr 2 

                                                                      

 

 

 

 

Konkurs „Mój Przyjaciel przyjechał z…/Przyjechałem z …” 

 

Adres szkoły Uczestnika: 

 

  

Imię i nazwisko Ucznia: 

 

 

Tytuł pracy (jeśli uczestnik pracę zatytułował): 

 

 

Kategoria wiekowa: 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

 

 

Kontakt z opiekunem (telefon, mail): 

 

 

 

 


