
KONKURS HISTORYCZNY „MÓJ REGION” 2021 – REGULAMIN  

(konkursu w formie zdalnej)  

ORGANIZATOR : 

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Centrum Edukacji Muzealnej 

ul. Warszawska 12c ( oficyna zachodnia) 21-500 Biała Podlaska. 

CELE: 

1. Popularyzowanie tematyki historycznej miasta i regionu. 

2. Wzbogacenie i rozwijanie wiedzy uczniów o najbliższym regionie. 

3. Umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania. 

4. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.  

UCZESTNICY: 

Uczniowie szkół podstawowych  w dwóch kategoriach wiekowych:  

      kl. IV – VI 

      kl. VII – VIII 

 

ORGANIZACJA: 

1.Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

   I etap  –  pisemny (marzec 2021). 

   edukacyjna wycieczki historyczna w formie zdalnej (maj 2021).  

   II etap – ustny (czerwiec 2021). 

2.Etap I Konkursu odbędzie się w siedzibie Muzeum po zalogowaniu się uczestników 

Konkursu na stronę muzeum w dniu finału konkursu.  

3.Warunkiem udziału w Konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa do 31 stycznia 2021 

roku na adres: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej Centrum Edukacji 

Muzealnej ul.Warszawska12c (oficyna zachodnia) 21-500 Biała Podlaska 

e-mail: edukacja@muzeumbiala.pl tel. 508 091 745. 

4.Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia udziału w konkursie, 

dostępnej na stronie: www.muzeumbiala.pl  (do pobrania w załączniku). 

5.Uczestnicy w I etapie będą rozwiązywać 21 zadań testowych a o wynikach zostaną 

poinformowani na stronie muzeum do tygodnia od dnia zakończenia konkursu.  

6.Uczestnicy zostaną powiadomieni o dniu i godzinie I etapu Konkursu za pośrednictwem 

strony internetowej muzeum i swojego opiekuna.  

7.Uczestnicy będą rozwiązywali zadania testowe opracowane na podstawie zaleconej 

literatury przedmiotu (literatura w załączniku). 

8.Szkoły zgłaszające większą liczbę uczestników mogą samodzielnie przeprowadzić 

eliminacje szkolne po otrzymaniu materiałów konkursowych od muzeum.  

9.Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów, którzy otrzymają najwyższą 

punktację w I etapie Konkursu. 
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10.Uczniowie ci w maju 2021 roku wezmą udział w edukacyjnej wycieczce historycznej w 

formie zdalnej na profilu facebuku  muzeum na trasie: Biała Podlaska – Janów Podlaski – 

Wygoda – Cieleśnica – Pratulin – Neple – Koroszczyn – Zastawek – Kostomłoty – Kodeń – 

Jabłeczna – Sławatycze – Biała Podlaska.  

11.Informacje dotyczące terminu wycieczki i II etapu Konkursu zostaną zamieszczone 

na stronie Muzeum, profilu facebuku muzeum i przekazane opiekunom uczniów. 

12.W trakcie II etapu Konkursu uczestnicy odpowiedzą po zalogowaniu się na stronę 

muzeum: www.muzeumbiala.pl  na 21 pytań, które będą dotyczyły znajomości literatury 

przedmiotu oraz wiadomości zdobytych podczas zdalnej edukacji na profilu facebuku 

muzeum w maju 2021 roku.  

13.Autorzy 12 – 15 najlepszych odpowiedzi otrzymają nagrody i dyplomy 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

1.Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO a ich 

administratorem jest Organizator konkursu.   

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 604292696, e-mail: 

info@dn.net.pl.   

3.Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celach 

organizacyjno - promocyjnych konkursu.  

4.Uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

przed jej cofnięciem.  

5.Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z 

uczestnictwa w konkursie i możliwe jest poprzez kontakt e-mailowy lub osobisty z 

organizatorem konkursu. 

6.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, każdy rodzic/opiekun prawny ma prawo wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7.Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane do 

czasu wycofania zgody lub przez okres 1 roku od zakończenia konkursu. 

LITERATURA PRZEDMIOTU: 

1. Antoni Jodłowski: 

• „Najważniejsze obiekty zabytkowe Białej Podlaskiej” 

• „Dzieje obiektów zabytkowych z wybranych miejscowości północno-wschodniej części 

województwa lubelskiego” 

• „Pomniki, popiersia, tablice pamiątkowe w Białej Podlaskiej” 

• „Radziwiłłowie w Białej na Podlasiu” 

2. Anna Kubiak: 

• „Biała na Podlasiu” 
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