
 

 

 

REGULAMIN VIII TURNIEJU WIEDZY HISTORYCZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
1. Turniej jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VIII) i 
ponadpodstawowych z powiatu żarskiego.  
2. Organizatorem Turnieju jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. 
3. Celem Turnieju jest rozbudzanie zainteresowań historycznych oraz upowszechnianie wśród 
młodzieży szkolnej znajomości historii powszechnej, ojczystej i regionalnej. 
 

KONKURSY W RAMACH TURNIEJU 
1. Turniej składa się z 7 konkursów, które mają charakter indywidualny.  
2. Konkursy odbywać się będą w formie pisemnej (test), przy czym dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia ich w inny sposób.  
3. Turniej będzie odbywał się w siedzibie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, 
pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2. W przypadku zmiany lokalizacji, Organizator powiadomi 
o tym odpowiednio wcześniej uczestników konkursu.  
4. Terminy oraz tematy konkursów w ramach VIII Turnieju Wiedzy Historycznej zawarte 
zostały w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  
5. Terminy konkursów mogą ulec zmianie, w szczególności z powodu udziału uczestników 
Turnieju w olimpiadach przedmiotowych (wszystkie etapy), obowiązkowych praktykach, 
egzaminach szkolnych lub sytuacji związanej z pandemią. 
6. Organizator ma prawo odwołać konkursy tylko z powodu obostrzeń związanych z 
pandemią.  
7. Dokumentacja turniejowa, protokoły i arkusze odpowiedzi zostaną zniszczone miesiąc po 
ostatnim konkursie. 
 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSÓW W RAMACH TURNIEJU 
1. W każdym konkursie dana szkoła może zgłosić maksymalnie 4 uczniów. Zgłoszenia 
dokonuje Opiekun - nauczyciel danej szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 15:00 
dnia poprzedzającego konkurs.  
2. Zgoda rodzica/opiekuna/nauczyciela złożona w pierwszym konkursie w ramach VIII 
Turnieju oznacza zgodę na udział we wszystkich konkursach w ramach VIII Turnieju. 
3. Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  
4. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: twh@muzeumzary.pl lub dostarczyć 
osobiście do siedziby Muzeum, najpóźniej dzień przed terminem konkursu. 
 

PUNKTACJA 
1. Uczestnik Turnieju zdobywa punkty dla siebie i dla szkoły, którą reprezentuje.  
2. Punkty zdobyte na konkursach będą sumowane.  
3. Po zakończeniu wszystkich konkursów zostaną wyłonieni Mistrzowie w poniższych 
kategoriach:  
1) Mistrz oraz Wicemistrz VIII Turnieju Wiedzy Historycznej w kat. Uczniowie Szkół 
Podstawowych,  
2) Mistrz oraz Wicemistrz VIII Turnieju Wiedzy Historycznej w kat. Uczniowie Szkół 
Ponadpodstawowych,  
3) Mistrzowska Szkoła Podstawowa VIII Turnieju Wiedzy Historycznej, 
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4) Mistrzowska Szkoła Ponadpodstawowa VIII Turnieju Wiedzy Historycznej. 
4. W związku z rozporządzeniem RODO udostępniamy jedynie punktację rankingową szkół, 
uczestnicy mogą prosić o przesłanie ich aktualnej punktacji wyłącznie drogą e-mail.  
 

NAGRODY W KONKURSACH 
1. W każdym konkursie przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy za zajęcie I, II i III 
miejsca w kat. Uczniowie Szkół Podstawowych oraz w kat. Uczniowie Szkół 
Ponadpodstawowych.  
2. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymają dyplomy za uczestnictwo. 
 

NAGRODY W TURNIEJU 
1. W Turnieju przewidziano statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy za zdobycie tytułu 
Mistrza oraz Wicemistrza VIII Turnieju Wiedzy Historycznej w kat. Uczniowie Szkół 
Podstawowych oraz w kat. Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych.  
2. Statuetki oraz dyplomy dla opiekunów uczestników, którzy zdobyli tytuł Mistrza VIII 
Turnieju Wiedzy Historycznej w kat. Uczniowie Szkół Podstawowych oraz w kat. Uczniowie 
Szkół Ponadpodstawowych.  
3. Statuetki oraz dyplomy dla Mistrzowskiej Szkoły Podstawowej VIII Turnieju Wiedzy 
Historycznej oraz dla Mistrzowskiej Szkoły Ponadpodstawowej VIII Turnieju Wiedzy 
Historycznej.  
4. Nagrodę można odebrać na podsumowaniu konkursu, nie wysyłamy ich kurierem/pocztą. 
 

RODO 
1. W związku z obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że zgłoszenie i 
uczestnictwo w konkursie osoby, która ukończyła 16 lat jest jednocześnie zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku).  
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w konkursie osób do 16 roku życia jest dozwolone a zgodę na 
przetwarzanie danych (w tym wizerunku) udzielają rodzice (opiekunowie) właściwej szkole. 
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów organizacyjnych i promocyjnych w ramach 
konkursów VII Turnieju Wiedzy Historycznej oraz Muzeum.  
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w 
konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do: 1) 
dostępu do treści swoich danych osobowych, 2) poprawiania swoich danych osobowych, 3) 
usunięcia swoich danych osobowych.  
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 1) imię i nazwisko uczestnika 
konkursu, 2) nazwę szkoły, wiek i klasę uczestnika, 3) imię i nazwisko nauczyciela, który 
zgłosił uczestnika, 4) adres e-mail lub numer telefonu nauczyciela, który zgłosił uczestnika.  
6. Uczestnik konkursu i nauczyciel, który zgłosił uczestnika zezwalają na wykorzystanie ich 
danych osobowych w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.  
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Dane uczestników konkursu nie będą 
udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami 
prawa. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów.  
8. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie 
www.muzeumzary.pl.  
 

Dyrektor Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach  
/-/ Małgorzata Cegielska 


