
„TOMASZÓW LUBELSKI – od przeszłości do teraźniejszości” 

Organizator konkursu:
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra J. Petera
Ul .Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lubelski 
Współorganizatorzy:

 Doradca metodyczny z historii powiatu tomaszowskiego

 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu  Filia w Tomaszowie Lub.

 Muzeum Regionalne im. dra J. Petera w Tomaszowie Lub. 
Patronat Honorowy:

Tomasz Zieliński  Poseł na Sejm RP
Henryk Karwan  Starosta Tomaszowski
Wojciech Żukowski  Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

Adresaci konkursu:
 Uczniowie szkół podstawowych klas VII, VIII oraz klas gimnazjalnych powiatu 
Tomaszów Lubelski.

Terminarz   konkursu:  

 zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.05.2019 r. do godz. 15.00.

 I etap szkolny  - 20 maja o godz. 13.00

 II etap powiatowy - 27 maja o godz. 11.00 (Sala obrad Urzędu Miasta)

 wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu II etapu 27 maja (Sala obrad Urzędu 
Miasta)

Cele konkursu:

 promowanie pozytywnego wykorzystania nowych technologii oraz 
propagowanie alternatywnych sposobów nauki historii,

 rozwijanie i pogłębianie zainteresowań uczniów historią miasta Tomaszowa 
Lubelskiego i regionu tomaszowskiego,

 zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy       
o Tomaszowie Lubelskim,

 tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych      
z klasami gimnazjalnymi z terenu miasta Tomaszowa i powiatu.

Organizacja konkursu:

 Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny.

 W I etapie uczniowie rozwiążą quiz interaktywny skonstruowany za pomocą aplikacji 
Quizizz, składający się z pytań jednokrotnego wyboru. 

 Rozwiązywanie testu odbywać się będzie w szkołach macierzystych, przy użyciu 
urządzeń mobilnych (telefon, tablet, komputer), ze stałym dostępem do łącza 
internetowego. 

 Osoby rozwiązujące test widzą pytania na swoich urządzeniach. Mogą rozwiązywać test 
w swoim tempie, nie czekając na pozostałych uczestników.

 Chętne szkoły proszone są do zgłoszenia udziału w quizie i wyznaczenia szkolnego 
koordynatora.



 Do zadań szkolnego koordynatora quizu należy:  podanie w formularzu zgłoszeniowym 
swojego adresu e-mail lub numeru telefonu, w celu uzyskania od organizatorów kodu 
dostępu do quizu, bezpośrednio przed jego rozpoczęciem. W dzień quizu: sprawdzenie 
łączności z  Internetem, zgromadzenie uczestników quizu w sali (komputerowej) z 
dostępem do internetu, sprawdzenie czy każdy z uczestników ma  dostęp do komputera, 
tabletu lub smartfona, przekazanie uczestnikom adresu strony, na której odbędzie się 
quiz  join.quizizz.com, a także kodu dostępu.

 Loginy uczestników nie mogą być dłuższe niż 20 znaków, nie mogą zawierać nazw 
obraźliwych, login ma składać się z : 3 pierwszych liter imienia, 3 pierwszych liter 
nazwiska, cyfry oznaczającej klasę, pierwszych liter z nazwy szkoły, numeru szkoły w 
przypadku Tomaszowa, dwóch pierwszych liter z nazwy miejscowości w przypadku 
szkół wiejskich   np. Adam Kowalski z klasy VIII ze szkoły Podstawowej nr 2 będzie 
miał login: adakow8SP2. Jan Kowalski z klasy VII Szkoły Podstawowej w Pasiekach 
będzie miał login: jankow7SPPA

 Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.05.2019 r. do godz. 15.00 w formie 
pisemnej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą 
mailową na adres: bptomaszow@bipe.pl

 Do udziału w quizie szkoły mogą wyznaczyć dowolną liczbę uczestników.

 Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgody rodziców na uczestnictwo w konkursie
i publikację wizerunku oraz zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych.

 Przed rozpoczęciem konkursu koordynator szkolny dostarcza listę wszystkich 
uczestników zawierającą imiona, nazwiska, klasy oraz loginy drogą mailową na adres: 
bptomaszow@bipe.pl

 I etap konkursu będzie odbywał się jednocześnie we wszystkich szkołach, które 
zadeklarują swój udział.

 Jeżeli kilku uczestników zdobędzie identyczną liczbę punktów, o kolejności w rankingu 
decydował będzie najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi.

 Ranking wyników pojawiający się w czasie rzeczywistym, może różnić się od rankingu 
ostatecznego, wygenerowanego po zakończeniu quizu przez wszystkich uczestników.

 Oficjalny protokół zostanie przesłany mailem po zakończeniu quizu w dniu 21.05.2019 

 Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10 pierwszych osób z rankingu.
II etap odbędzie się z zastosowaniem aplikacji „Kahoot”, uczestnicy we własnym 
zakresie   muszą zaopatrzyć się w smartfony lub tablety z możliwością łączenia się z 
Internetem.

 Wręczenie nagród nastąpi po II etapie konkursu, w Sali obrad Urzędu Miasta w 
Tomaszowie Lubelskim dnia 27 maja 2019 r. 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem konkursu Robertem Czyżem 
505 354 316,  lub w sprawach technicznych Aleksandrą Piturą-Dobek e-mail: 
apituradobek@gmail.com, tel. 696 274 953

Ochrona danych osobowych

mailto:apituradobek@gmail.com


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6797 z dn.27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. 
dra Janusza Petera 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Zamojska 2.
Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 możliwości wzięcia udziału w konkursie

 odebrania nagrody w konkursie

 udostępnienia informacji o zwycięzcach
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych 
osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Organizator konkursu będzie zbierał :

 od uczestników konkursu (uczniów) następujące dane: imię i nazwisko, nazwę szkoły i klasę

 od opiekunów prawnych uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Imię i nazwisko, ewentualnie wizerunek uczestników konkursu będą podlegały udostępnieniu poprzez 
upowszechnienie na stronie internetowej i Facebooku bądź w inny sposób w celach prezentacji i realizacji 
projektu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania Konkursu. W przypadku 
obowiązków prawnych Administratora, dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tych obowiązków.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego.

Postanowienia końcowe:

 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub przedłużenia KONKURSU 
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.  

 Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego Regulaminu.

 Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w konkursie np. dojazdy 
pokrywa Uczestnik.

 Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione.

 W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

Wykaz literatury zalecanej do konkursu:
1. Tomaszów Lubelski : monografia miasta / pod redakcją Ryszarda Szczygła. – Lublin :

Tomaszów Lubelski, 2011. Rozdział, IV, VI, VII, IX, XII
2. Tomaszów Lubelski : album / oprac. tekstu Eugeniusz Hanejko ; tł. Małgorzata 

Linek ; zdj., repr. oraz oprac. graficzne Jerzy Cabaj. -  Zamość : Wydawnictwo 
Fotpress, 2009. 

3. Tomaszów Lubelski : album / [fotografie Piotr Łoza ; opis fotografii Tomasz 
Zieliński]. - Tomaszów Lubelski : Stowarzyszenie "Nowe Miasto" : Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego, 2018.


