
                                                                       " Moja mała dziewczynko z AK,
                                                                                     Przyznasz chyba, że to wielka była gra,

                                                                                     Takie różne były końce naszych dróg
                                                                                     I nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł.

                                                                                     Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna,
                                                                                     I bez trwogi, że dokoła płonął świat,

                                                                                     Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać,
                                                                                     Moja mała dziewczynko z AK"

                                                                                                                                Mirosław Jezierski

  VII GMINNY 
   HISTORYCZNY TURNIEJ POKOLEŃ

          Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu  przy

współudziale Urzędu Gminy w Czernikowie, zaprasza  do udziału w VII Historycznym

Turnieju Pokoleń

 „ARMIA KRAJOWA – 1942 - 2022"

CELE:

- Uczczenie 80 rocznicy powołania Armii Krajowej.

- Nawiązanie dialogu pokoleniowego.

- Popularyzowanie tematyki historycznej istotnej dla tożsamości 

narodowej.

- Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym

 ZASADY UCZESTNICTWA:  

 - Turniej odbędzie się jednoetapowo 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 w Szkole 

Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu.

 

   - Zgłoszenia należy składać do 15 marca 2022 r. do Joanny Wieczyńskiej tel. 

781939564 lub elektronicznie: e-mail: asia.k3789@gmail.com

  

 -  Turniej adresowany jest do  uczniów klas IV - VIII.

 

- Materiały zostaną przekazane drużynom po zgłoszeniu.

https://pl.wikiquote.org/wiki/Miros%C5%82aw_Jezierski


  - W turnieju uczestniczą maksymalnie trzy  drużyny ze szkoły; w skład drużyny 

wchodzą: jedno dziecko (uczennica/uczeń), jedno z rodziców, jedno z dziadków 

dziecka.

 -   Ocena prac i wyłonienie laureatów nastąpi 21 kwietnia 2022 r.  w Szkole  

Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu. 

   

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 z dnia 27 kwietnia 2016r w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w 
Mazowszu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia turnieju, a także promocji 
konkursu.
4. Dane uczestników konkursu oraz nauczycieli będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wyżej określonych celów.
5. Przedstawicielom ustawowym oraz nauczycielom przysługuje prawo do;
a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b. prawo do ich sprostowania,
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia,
e. cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych- skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie 
ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
f. wniesienie skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w
tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane 
osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
6. Organizatorzy turnieju oświadczają, iż dane uczestników turnieju oraz nauczycieli nie będą 
poddawane profilowaniu.
7. Przystępując do turnieju, każdy jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia turnieju z jego udziałem.

                   Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!

                                                                                             Joanna Wieczyńska


