
REGULAMIN KONKURSU 

ZASŁUŻENI CHEŁMIANIE 

BOGUSŁAW SACHAR – WETERAN WALK O WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Pod honorowym patronatem Pani Anny Dąbrowskiej – Banaszek Poseł na Sejm RP

Dnia  21  kwietnia  w  Chełmie  miało  miejsce  odznaczenie  mogiły

śp. Bogusława Sachara, który razem z wojskiem gen. Andersa, przeszedł szlak ze Związku

Sowieckiego przez Uzbekistan, Iran, Palestynę i walczył na froncie włoskim m.in. pod Monte

Cassino. To wydarzenie wiąże się z projektem Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei.

Odyseja  Wolności”,  którego  celem  jest  przypomnienie  cywilów  i  żołnierzy  generała

Władysława  Andersa  oraz  szlaku  bojowego  1.  Dywizji  Pancernej  generała  Stanisława

Maczka.

Bogusław  Sachar  to  chełmski  weteran  walk  o  wolność  i  niepodległość  Polski,

 a  także  absolwent  Szkoły  Powszechnej  z  roku 1939,  obecnie  Szkoły  Podstawowej  nr  2

im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie. 

Wpisując  się  w  tegoroczny  Jubileuszu  630-lecia  nadania  praw  miejskich  miastu

Chełm, pragniemy uczcić pamięć niezwykłego chełmianina, którym jest śp. Bogusław Sachar,

dlatego  zapraszamy  uczniów  i  nauczycieli  do  udziału  w  konkursie  organizowanym

przez  Szkołę  Podstawową  nr  2  pod  honorowym  patronatem  Pani  Anny  Dabrowskiej  –

Banaszek poseł na Sejm RP.

Cele konkursu:

 poszerzanie wiedzy o historii Chełma i historii Polski;

 popularyzowanie wiedzy o znanych i zasłużonych mieszkańcach Chełma;

 upamiętnienie lokalnych weteranów i osób zasłużonych dla miasta i kraju;

 promowanie postawy patriotyzmu; 

 rozwijanie historycznych zainteresowań uczniów. 
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Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs  skierowany  jest  do  uczniów szkół  podstawowych działających  na  terenie

miasta Chełm.

2. Konkurs jest podzielony na część plastyczną, literacką i medialną.   

3. Każda  placówka  może  zgłosić  do  udziału  w  konkursie  dowolną  ilość  prac

plastycznych, literackich i medialnych.

4. Uczestnicy  konkursu  do  zgłoszonej  pracy  dołączają:  kartę  zgłoszenia  oraz  zgodę

na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 1, 2, 3 i 4

do Regulaminu).

5. Prace,  wraz  z  wymaganymi  załącznikami,  należy  składać  do  Organizatora,

tj.  do Szkoły  Podstawowej  nr  2  przy  ul.  Obłońskiej  51  (sekretariat  szkoły)

w nieprzekraczalnym terminie  do 15.06.2022r.

Zasady przygotowania prac konkursowych

1. W część plastyczna:

 uczestnicy  przygotowują  album  lub  plakat poświęcony  bohaterowi  konkursu

Bogusławowi  Sacharowi – weteranowi walk o wolność i niepodległość Polski;

 prace  tematycznie  powinny  nawiązywać  do  postaci  bohatera  i  jego  zasług  jako

żołnierza  i  działacza wolnościowego, ukazywać jego bogaty życiorys oraz związki

z Chełmem;

 w  albumie   należy  umieścić  stronę  tytułową,  a  w  dalszej  części  powinien  liczyć

od 3 kartek (6 stron)  do 5 kartek (10 stron), technika i materiał wykonania i dowolne:

grafika, wyklejanie, malarstwo, kolaż  itp. (oprócz materiałów sypkich);

 plakat   w formacie A3, technika wykonania dowolna;

 prace należy dostarczyć do Organizatora wraz niezbędnymi załącznikami;

 do  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  metryczkę:  imię  i  nazwisko  uczestnika

konkursu, klasa, szkoła.
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2. Część literacka:

 uczestnicy przygotowują pracę literacką w jednej z proponowanych form:

 list  do  wybranej  osoby  lub  instytucji  (przedstawiciela  władzy  lokalnej,

pracownika muzeum, samorządu szkolnego itp.), w który przedstawią postać

Bogusława  Sachara  –  weterana  walk  o  wolność  i  niepodległość  Polski

 i uzasadnią, dlaczego warto upamiętniać takie postacie, zaproponują sposoby

 i miejsca upamiętnienia bohatera konkursu w naszym mieście Chełmie;

 O  czym  opowiedziałby  nam  żołnierz  z  Chełma?-  wywiad z  Bogusławem

Sacharem;

 prace należy napisać na komputerze, czcionką Times New Roman - 12, interlinia 1,5;

 gotowe  prace  należy  zapisać  w  formacie  PDF  i  dostarczyć  wraz  z  niezbędnymi

załącznikami do Organizatora w wersji papierowej oraz zapisane na płycie CD.

 do  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  metryczkę:  imię  i  nazwisko  uczestnika

konkursu, klasa, szkoła.

3. Część medialna:

 uczestnicy  konkursu  przeprowadzają  wywiad  z  wybranymi  przez  siebie  osobami

(np. mieszkańcy Chełma, pracownicy muzeum, nauczyciele historii, autorzy książek

i publikacji  Chełmie i osobach zasłużonych dla miasta, które mogłyby opowiedzieć

o postaci Bogusława Sachara);

 wywiad  może  mieć  postać  filmiku  uzupełnionego  o  ciekawe  slajdy,  zdjęcia,

ciekawostki  związane z bohaterem konkursu, uwzględniające jego bogatą biografię

i związki z Chełmem;

 uczestnicy przygotowujący wywiad do części medialnej konkursu powinni uzyskać

pisemną zgodę  osób występujących w filmiku na publikacje jej danych osobowych

 i wizerunku na potrzeby konkursu;

 wywiad należy nagrać i zapisać w formacie MP4 na płycie CD. 

 nagranie należy dostarczyć wraz z niezbędnymi załącznikami do Organizatora;

 do  pracy  konkursowej  należy  dołączyć  metryczkę:  imię  i  nazwisko  uczestnika

konkursu, klasa, szkoła.
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Propozycja materiałów źródłowych do wykorzystania:

1. https://pamietnikizczasowwojny.wordpress.com/zyciorys/  

2. Encyklopedia Chełma, Tom I Ludzie, Redakcja: Zygmunt Gardziński, Zbigniew
Lubaszewski, Paweł Kiernikowski, Zbigniew Waldemar Okoń, Andrzej Rybak

Komisja konkursowa:

1. Prace  uczestników  konkursu  oceniać  będzie  niezależna  Komisja  konkursowa

powołana przez Organizatora.

2. Decyzje  Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Publikacja wyników i nagrody:

1. Spośród uczestników konkursu Komisja wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrody

rzeczowe i dyplomy za udział w konkursie. 

2. Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  pamiątkowe  dyplomy,  a  nauczyciele

podziękowania.

3. Wyniki  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  Szkoły  Podstawowej  nr  2

oraz na  szkolnym  fanpage’u  na  Facebooku  w  dniu  posiedzenia  Komisji,

tj. 20.06.2022r.

4. O  terminie  wręczenia  nagród  i  dyplomów  laureaci  i  uczestnicy  konkursu  zostaną

poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Postanowienia końcowe:

1. Prace literackie, plastyczne i medialne uczestników konkursu przechodzą nieodpłatnie

na własność Organizatora i nie będą odsyłane i zwracane.

2. Nagrodzone prace mogą być publikowane w mediach,  mediach społecznościowych

lub stronach internetowych w celu promocji konkursu.

3. Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  realizacji

postępowania  konkursowego,  tj.  wyłonienia  zwycięzców  i  przyznania  nagród

oraz opublikowania  imienia  i  nazwiska  uczestnika  jako  laureata  lub  osoby
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wyróżnionej, a także w celu promocji konkursu w mediach, na stronach internetowych

szkoły oraz na szkolnym fanpage’u.

Szczegółowych  informacji  udzielają  koordynatorzy  konkursu: Agnieszka  Rejman,

 tel. 504332887; Ewa Stawarek tel. 665192476

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

DANE ORGANIZATORA

 Szkoła Podstawowa nr 2

 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie 

 ul. Obłońska 51

 22- 100 Chełm

 tel.  82 5653922

e-mail: sp2chelm@post.pl
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…………………………………                                                             Załącznik nr 1

Pieczątka szkoły

Karta zgłoszenia do konkursu

ZASŁUŻENI CHEŁMIANIE 

BOGUSŁAW SACHAR – WETERAN WALK O WOLNOŚĆ 

I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Prosimy o wypełnienie karty drukowanymi literami.

1. Imię i nazwisko uczestnika, klasa: 

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

  2. Kategoria (plastyczna, literacka, medialna) ……………………………………………

3. Dane szkoły (adres, numer telefonu):  

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Nauczyciel lub opiekun przygotowujący uczestnika do konkursu (imię i nazwisko, 
telefon kontaktowy):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
podpis opiekuna przygotowującego do konkursu
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Załącznik nr 2

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie 
oraz przetwarzanie i publikację danych osobowych 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie 

 Zasłużeni chełmianie 

Bogusław Sachar – weteran walk o wolność i niepodległość Polski

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

…………………………………………………………………………………………………
                                                                        szkoła

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r., decydując się na wzięcie udziału mojego dziecka w konkursie „Zasłużeni chełmianie
Bogusław Sachar – weteran walk o wolność i niepodległość Polski”, wypełnieniu wskazanego
w pkt. 4 zakresu danych osobowych - dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych  osobowych  i  danych  osobowych  mojego  dziecka  oraz  na  publikację  pracy
konkursowej  na  potrzeby  konkursu.  W  przypadku  zgłoszenia  pracy  do  części  medialnej
konkursu  oświadczam,  że  posiadam  zgodę  osób  występujących  w  filmiku  (wywiadzie)
na publikację ich wizerunku. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu
„Zasłużeni chełmianie Bogusław Sachar – weteran walk o wolność i niepodległość Polski”. 

……………………………………………
   Podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH 

Niniejszym  oświadczam,  że  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  (ogólne  rozporządzenie

o ochronie  danych)  dobrowolnie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych

mojego  dziecka  (imię  i  nazwisko  dziecka):  ……………………....……………………

na potrzeby  konkursu  „Zasłużeni  chełmianie  Bogusław Sachar  –  weteran  walk  o wolność

i niepodległość  Polski” udostępnienia  informacji  o  wynikach  konkursu,  na  nieodpłatne

wykorzystanie wizerunku i pracy mojego dziecka w materiałach promocyjnych Organizatora

w związku z udziałem w konkursie. 

……….................................................................... 
data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 
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Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich
danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie
danych osobowych zwane RODO) - (Dz.  Urz.  UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie
informuję: 
1)  Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  2
im.  ks.  Stanisława  Staszica  w  Chełmie  (adres  e-mail:  sp2chelm@post.pl,
nr tel. 82 5653922).
2)  Administrator  wyznaczył  inspektora  ochrony  danych,  z  którym  można  się
skontaktować pod adresem e-mail: marta.lysuniek@cbi24.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i promocji Konkursu „Zasłużeni
chełmianie  Bogusław Sachar – weteran walk o wolność i niepodległość Polski” na
podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art. 6 ust.1
lit. a RODO.
4)  Dane  osobowe mogą  zostać  przekazane  podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
6)  Osoba,  której  dane  osobowe  dotyczą,  ma  prawo:  dostępu  swoich  danych,
sprostowania  nieprawidłowych  danych,  żądania  usunięcia  danych,  o  ile  znajdzie
zastosowanie  jedna  z  przesłanek  z art. 17  ust.  1  RODO,  wzniesienia  sprzeciwu,
żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7)  Osoba  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8)  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  udziału
w konkursie. 

.........................................................…. 
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
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