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Regulamin konkursu „Nieznani bohaterowie, zapomniane wydarzenia – rok 1945          

na Górnym Śląsku” 

 

Konkurs wiedzy historycznej „Nieznani bohaterowie, zapomniane wydarzenia – rok 1945          

na Górnym Śląsku” jest wydarzeniem organizowanym z okazji 75-lecia obchodów rocznicy 

Tragedii Górnośląskiej oraz 5-lecia działalności Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Ma przyczynić się do wzrostu świadomości wśród 

uczniów szkół z województwa śląskiego o wydarzeniach, które w znaczący sposób wpłynęły 

na obraz Górnego Śląska w latach 1945–1950. Organizatorem jest Centrum Dokumentacji 

Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku mieszczące się przy ul. św. Wojciecha 118, 

41-922 Radzionków, działające w strukturach Centrum Kultury „Karolinka” z siedzibą przy pl. 

Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków. 

 

Cele konkursu 

 

• Upamiętnienie 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej 

• Upamiętnienie 5. rocznicy utworzenia Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku 

• Szerzenie wiedzy o Tragedii Górnośląskiej, problemie deportacji Górnoślązaków           

do ZSRR 

• Wzbudzenie zainteresowania historią lokalną w środowisku szkolnym 

• Pobudzanie młodzieży do dyskusji o losach Górnoślązaków deportowanych do ZSRR 

 

Uczestnicy konkursu 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) 

oraz ponadpodstawowych z województwa śląskiego. 

 

Nabór do konkursu 

 

1. Zainteresowani mogą zgłosić się indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, w której 

się uczą. 
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2. Przez zgłoszenie Organizator rozumie wypełnienie karty zgłoszenia (dostępnej 

na stronie www.deportacje45.pl) oraz dostarczenie jej osobiście do Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (ul. św. Wojciecha 

118, 41-922 Radzionków), za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowo 

(kontakt@deportacje45.pl) do 8 marca 2020 roku. 

3. Każdą szkołę mogą reprezentować maksymalnie trzej uczestnicy. W razie wyrażenia 

chęci zgłoszenia większej liczby uczestników szkoła zobowiązana jest przeprowadzić 

etap eliminacji we własnym zakresie, celem wyłonienia odpowiedniej liczby 

uczestników. 

4. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 30 osób. 

5. W konkursie wydzielone zostaną dwie kategorie wiekowe (szkoły podstawowe  

– kategoria pierwsza oraz szkoły ponadpodstawowe – kategoria druga). 

6. Każdy uczestnik ma za zadanie obowiązkowo zapoznać się lekturą: Rosenbaum S., 

Węgrzyn D.: Deportacje z Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 roku. 

Katalog wystawy stałej w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 

w 1945 roku w Radzionkowie, Katowice 2015. Dwadzieścia pierwszych zgłoszonych 

placówek szkolnych otrzyma jeden bezpłatny, promocyjny egzemplarz książki, 

zarówno dla uczestników jak i pozostałych zainteresowanych tematyką Tragedii 

Górnośląskiej. Katalogi będzie można odebrać osobiście w siedzibie Centrum. Istnieje 

również możliwość wysyłki na koszt adresata. 

7. Udział w konkursie nie wymaga wniesienia opłaty wpisowej. 

8. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w konkursie za pisemną zgodą rodziców  

lub opiekunów. Wzór zgody do podpisania znajduje się w karcie zgłoszenia. 

9. Zgoda, o której mowa w pkt. 8 jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na odebranie 

przez dziecko ewentualnej wygranej nagrody rzeczowej. 

 

Przebieg konkursu. 

 

1. Konkurs odbędzie się 30 marca 2020 roku w Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

2. Organizator zapewni odpowiednią ilość arkuszy konkursowych. 

3. Test będzie składał się z 20 zadań otwartych i zamkniętych. 

4. Zadaniem pracowników Centrum będzie sprawne i regulaminowe przeprowadzenie 

konkursu. 

http://www.deportacje45.pl/
mailto:kontakt@deportacje45.pl
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Wyłonienie zwycięzcy konkursu 

 

1. Po przeprowadzonym teście będzie on podlegał ocenie (zgodnie z kluczem odpowiedzi) 

Komisji powołanej przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 

w 1945 roku. 

2. Werdykt wydany przez Komisję nie podlega zmianie. 

3. Komisja wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach. 

4. Komisja może przyznać nagrodę ex aequo dla uczestników, którzy zdobędą tę samą 

liczbę punktów.  

 

Nagrody 

 

1. Organizator projektu przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywcy pierwszego, drugiego 

oraz trzeciego miejsca zarówno w obu kategoriach. 

2. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku Centrum Dokumentacji Deportacji 

Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. W ramach uroczystości wręczenia nagród 

pracownicy Centrum zapewnią możliwość zwiedzenia wystawy stałej prezentowanej  

w obiekcie. 

3. Informację o wynikach szkoły otrzymają około 30 dni po zakończeniu konkursu. 

4. Odbiór nagród należy poświadczyć własnoręcznym podpisem w protokole odbioru 

nagród w dniu ich wręczenia. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.deportacje45.pl oraz  

w siedzibie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje 

podejmuje Organizator z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa polskiego.  

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie 

to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności 

zmian terminów poszczególnych czynności.  

4. Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika, nauczyciel przygotowujący  

do konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Organizatora zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu 



4 
 

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 z 2016 r. Nr 119, s.1) w celach niezbędnych do realizacji konkursu,  

w tym do zamieszczania zdjęć z jego udziałem i informacji na jego temat jeśli będzie  

to konieczne.  

5. Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego 

regulaminu oraz wszystkich postanowień z nim związanych.  

7. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu.  


