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Regulamin konkursu „Klasówka historyczna” 

 

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka historyczna” jest wydarzeniem organizowanym       

z okazji 75-lecia obchodów rocznicy Tragedii Górnośląskiej oraz 5-lecia otwarcia Centrum 

Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Ma przyczynić się              

do wzrostu świadomości o wydarzeniach roku 1945 na Górnym Śląsku wśród uczniów szkół 

podstawowych z gminy Radzionków. Konkurs składa się z dwóch etapów. 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 znajdujących się               

na obszarze gminy Radzionków. 

 

Nabór do konkursu 

 

1. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest zgłoszenie udziału 10 uczniów. 

2. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona. 

3. Przez zgłoszenie Organizator rozumie wypełnienie karty zgłoszenia (dostępnej            

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

http://www.deportacje45.pl/
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Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (ul. św. Wojciecha 

118, 41-922 Radzionków) lub mailowo (kontakt@deportacje45.pl) do 10 lutego 2020 

roku. 

4. Udział w konkursie nie wymaga wniesienia opłaty wpisowej. 

 

Przebieg konkursu 

 

Etap I 

 

1. Podczas pierwszego etapu konkursu uczestnicy zapoznają się z wystawą stałą 

prezentowaną w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku. 

2. Termin wizyty w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 

roku zostanie ustalony po zgłoszeniu szkoły do konkursu. 

3. Zadaniem uczestników będzie zapoznanie się z problematyką poruszaną na wystawie, 

którą przedstawią pracownicy Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków       

do ZSRR w 1945 roku. 

4. Informacje oraz materiały (broszury w postaci przykładowego egzemplarza, które 

otrzymają sekretariaty szkoły; podczas zwiedzania będzie możliwość otrzymania 

dodatkowych egzemplarzy) będą źródłem, które posłuży uczestnikom w czasie 

przygotowań do konkursu. 

5. Każda ze szkół otrzyma ponadto jeden egzemplarz książki: 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, który ma służyć promocji problematyki 

Tragedii Górnośląskiej oraz stanowić uzupełniające źródło informacji dla uczestników 

konkursu i wszystkich pozostałych zainteresowanych. 

6. Etap pierwszy potrwa około jednej godziny. 

 

Etap II 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony 28 lutego 2020 roku o godzinie 10:00 w Centrum 

Kultury „Karolinka” (plac Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków) przez pracowników 

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. 

mailto:kontakt@deportacje45.pl
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2. Test będzie składał się z 15 zadań zamkniętych (pytania wielokrotnego wyboru). 

3. Uczestnicy na rozwiązanie testu będą mieli 30 minut.  

4. Zadaniem pracowników Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 

w 1945 roku będzie sprawne i regulaminowe przeprowadzenie drugiego etapu 

konkursu. 

 

Wyłonienie zwycięzcy konkursu 

 

1. Po przeprowadzonym teście będzie on podlegał ocenie Komisji powołanej             

przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.  

2. Werdykt wydany przez Komisję nie podlega zmianie. 

3. Zwycięzcą konkursu zostanie szkoła z gminy Radzionków, której uczniowie uzyskają 

najwyższą liczbę punktów. 

4. Przez najwyższą liczbę punktów Organizator rozumie sumę punktów uzyskaną     

przez wszystkich (dziesięciu) uczestników każdej ze szkół. 

 

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 

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,  
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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. 

 


