
       XXI FESTIWAL MAŁYCH OJCZYZN LOKALNYCH 

CYKL KONKURSÓW MIEJSKICH POD PATRONATEM                                             

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA PANI GRAŻYNY DZIEDZIC                              

I PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA PANI ALEKSANDRY SKOWRONEK 

Konkurs wiedzy o Joannie von Schaffgotsch – Gryzik 
 

Cele konkursu : 

 poznanie życia i działalności Joanny von Schaffgotsch – Gryzik, 

 uwrażliwienie na piękno naszego regionu i wartości postaci z nim 

związanych, 

 motywowanie uczniów do udziału w życiu społecznym, 

 poszerzanie wiedzy  na temat ludzi związanych z historia naszego miasta. 
 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik 

ul. C. K. Norwida 10 

tel/fax 32 2484589 

e-mail: sp3rudasl@wp.pl   

(J. Muskus, K. Magdziok) 

  

Regulamin: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VII  szkół podstawowych. 

 Odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku od godz. 9.00  w SP 3.  

 Przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 

I. Test wiedzy - pisemny 

II. Finał   - ustny  

 Wiadomości do I etapu konkursu zaczerpnięte zostaną z książki Ireny 

Twardoch  „ Z dziejów rodu Schaffgotschów” (dostępnej w Muzeum 

Miejskim im. M. Chroboka), do II etapu - z różnych źródeł informacji. 

 Każdą szkołę  może reprezentować  dwóch uczniów. 

 Formularze zgłoszenia uczniów należy przesłać pocztą elektroniczną                                  

do 22 kwietnia 2022 r. na adres szkoły, w temacie wpisując: "Konkurs 

wiedzy o Joannie".   Zgody opiekunów uczestnicy przywożą na konkurs.  

 O czasie i miejscu wręczenia nagród organizatorzy poinformują                           

w późniejszym terminie. 

 

 



                        „ Z domu Karola Goduli do pałacu w Kopicach"   

- prezentacja multimedialna 
 

 

Cele konkursu: 

  

 zainteresowanie historią życia Joanny von Schaffgotsch - Gryzik,   

 uwrażliwienie na piękno śląskiej ziemi, 

 wykorzystanie technologii informatycznej, 

 popularyzacja wiedzy o regionie. 
 
 

Organizator: 
 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik 

ul. C. K. Norwida 10 

tel/fax 32 2484589 

e-mail: sp3rudasl@wp.pl   

(K. Magdziok) 
 

Regulamin: 
 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych.    

 Prezentacja multimedialna powinna zawierać 15 slajdów i musi przedstawiać    

           życie i działalność Joanny von Schaffgotsch - Gryzik. 

 Pracę  należy przesłać na adres szkoły jako załącznik, w temacie wpisując: 

XXI FMOL. 

 Termin nadsyłania prac mija 22 kwietnia 2022 roku. 

 Do prezentacji trzeba dołączyć formularz zgłoszenia oraz zgodę opiekuna  

           prawnego.  

 Wręczenie nagród nastąpi 29 kwietnia 2022 roku.   

           Lista laureatów udostępniona będzie na stronie szkoły   

           https://www.sp3.mssm.pl/  do 27 kwietnia.  

   

 

       

 

 

 

 



 

 

                    „Śladami Joasi ” – konkurs na najpiękniejszy album 
 
 

Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy na temat regionu i jego historii, 

 zdobycie informacji na temat życia i działalności Joanny von Schaffgotsch - 

Gryzik 

 wykorzystanie różnych technik plastycznych przy tworzeniu albumu. 
 
 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im Joanny von Schaffgotsch- Gryzik 

ul. C.K. Norwida 10 

tel./fax 322484589 

 ( K. Magdziok, J. Muskus) 
 

Regulamin: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III -V szkół podstawowych. 

 Album powinien mieć format A4 i zawierać 15 kart.  

 Jego treść musi być związana z postacią Joanny von Schaffgotsch -Gryzik,      

powinna przedstawiać miejsca z nią związane.   

 Pracę wykonuje  jedna osoba i dostarcza do SP3 do 22 kwietnia 2022 roku. 

 Do albumu należy dołączyć formularz zgłoszenia oraz zgodę opiekuna  

prawnego. 

 Wręczenie nagród  nastąpi 29 kwietnia 2022 roku.   

 Lista laureatów udostępniona będzie na stronie szkoły    

https://www.sp3.mssm.pl/ do 27 kwietnia.            

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; wzbogacą Szkolną Izbę Tradycji    

w Szkole Podstawowej nr 3. 
 

 

 

 

 

 



 

                           „Portret Joasi” – konkurs plastyczny 

 

Cele konkursu: 

 prezentacja Joanny von Schaffgotsch-Gryzik 

 kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej z  postacią zasłużoną dla miasta                    

i regionu, 

 rozwijanie talentów plastycznych, 

 promowanie uzdolnień uczniów. 

Organizator:                                                                                                                     

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch – Gryzik                                         

ul. C. K. Norwida 10                                                                                               

tel/fax 32 2484589                                                                                                                

(B. Dziuba, J. Muskus) 

 Regulamin: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

 Rywalizacja ma charakter indywidualny i nie obejmuje prac 

przestrzennych. 

 Praca powinna mieć format A4 i może być wykonana dowolnie wybraną 

przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, 

wydzieranie, grafika, itp.).  

 Musi przedstawiać Joannę von Schaffgotsch-Gryzik.  

 Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia oraz zgodę opiekuna 

prawnego i dostarczyć je do organizatora do 22 kwietnia 2022 r.                    

 Nagrody zostaną wręczone 29 kwietnia 2022 roku.                                       

Lista laureatów udostępniona będzie na stronie szkoły   

https://www.sp3.mssm.pl/ do 27 kwietnia.                                                                                  

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; wzbogacą Szkolną Izbę 

Tradycji  w Szkole Podstawowej nr 3.  

 

 



 

 

„Dla Joanny”  - konkurs plastyczno-literacki 

 

Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy na temat Joanny von Schaffgotsch-Gryzik, 

 rozwijanie wyobraźni twórczej, 

 kształcenie umiejętności twórczej interpretacji emocji,  

 promowanie młodych talentów. 

Organizator:                                                                                                                   

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik                                                       

ul. C. K. Norwida 10                                                                                                          

tel./fax 32 2484 589                                                                                                                 

(J. Muskus) 

Regulamin: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. 

 Uczestnik powinien napisać wiersz i przygotować do niego ilustrację.   

 Obie prace muszą być  tematycznie związane z postacią Joanny von 

Schaffgotsch-Gryzik lub jej działalnością. 

 Do utworu poetyckiego (wydruk komputerowy ) i pracy plastycznej 

(dowolna technika płaska) w formacie A4 powinny być dołączone 

zgłoszenie i zgoda prawnych opiekunów.  

 Prace należy dostarczyć do SP 3 do 22 kwietnia 2022 roku.  

 Wręczenie nagród  nastąpi 29 kwietnia 2022 roku.                                       

Lista laureatów udostępniona będzie na stronie szkoły   

https://www.sp3.mssm.pl/ do 27 kwietnia.                                                                                  

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi; wzbogacą Szkolną Izbę Tradycji. 
 

 



 

 

 

 

XXI Festiwal Małych Ojczyzn Lokalnych 

Karta uczestnika konkursu  

Imię i nazwisko ucznia, klasa.................................................................................... 

Szkoła (nazwa, adres, nr tel.)..................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), tel. kontakt. ….........................................         

.................................................................................................................................. 

Nazwa konkursu........................................................................................................ 

Tytuł pracy (jeśli jest wymagany)…..............................................................................      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie wizerunku 

Niniejszym 

wyrażam zgodę  
nie wyrażam zgody 

na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ulicy 

C. K. Norwida 10, w celu udokumentowania przebiegu konkursów w ramach XXI Festiwalu Małych 

Ojczyzn Lokalnych  oraz udostępnienia fotorelacji, w szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie 

internetowej organizatora. 

…………………………………………….……………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Oświadczenie o akceptacji Regulaminu Konkursu 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią i akceptuję regulaminy konkursów miejskich                             

w ramach XXI  Festiwalu Małych Ojczyzn Lokalnych dla uczniów szkół podstawowych.  

…………………………………………….……………………… 

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że: 

5. Administratorem danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny von Schaffgotsch-Gryzik z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
przy ulicy C. K. Norwida 10 (dalej jako: Administrator); 



6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail iod@gmainvest.pl lub przesyłając 
korespondencję na adres administratora danych z dopiskiem „IOD”; 

7. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania przebiegu Konkursu „Mistrz Rachunków 
2019” w oparciu o umowę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 oraz udostępnienia fotorelacji, w 
szczególności poprzez publikację zdjęć na stronie internetowej organizatora w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679; 

8. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego 
funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 
2016/679; 

9. dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż […] od zakończenia Konkursu „Mistrz Rachunków 2019”; 
10. posiada Pani/Pan: 

prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679, 
prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,  
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, 

jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679, 
prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe, 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane 

przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych; 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brak możliwości dalszego przetwarzania 
wizerunku; 

11. nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz b Rozporządzenia 2016/679; 

12. podanie danych osobowych uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie spowoduje brak możliwości udziału w 
konkursie, natomiast wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa 
na możliwość udziału w Konkursie, jednakże jest niezbędne do przetwarzania wizerunku, zgodnie z celem określonym powyżej; 

13. dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


