
 

 

 

Regulamin Wielkiego Konkursu  

z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich:  

„Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś” 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

1. Regulamin określa warunki i zasady Konkursu „Grodzisk Mazowiecki – wczoraj  

i dziś”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorzy Konkursu: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, Biuro 

Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki, Gminna Rada Seniorów w Grodzisku 

Mazowieckim, Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna w Grodzisku Mazowieckim, Ośrodek 

Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki,  posługując się dalej nazwą „Organizatorzy”.   

3. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 

4. Patronat medialny: Radio Bogoria, Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne „Bogoria”, 

Przegląd Regionalny. 

5. Koordynatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki  

ul. 3 Maja 57 (II piętro). 

6. Osobami do kontaktu ze strony Organizatorów są: 

a. Lidia Abramczyk, przewodnicząca Rady Seniorów, tel. 509 401 104  

liabramczyk@gmail.com  - informacja w kategorii: Konkurs wiedzy Senior (60+). 

b. Maria Zdrojewska – pracownik Biblioteki, tel. 22 120 29 00 mail: 

m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl – informacja w pozostałych kategoriach. 

7. Konkurs finansowany jest z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki. 

8. Zgłoszenie się do udziału w Konkursie jest bezpłatne i jednoznaczne z akceptacją 

postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.  

§ 2 

Cel Konkursu, zasięg 

1.  Celem Konkursu jest:  

a) propagowanie wiedzy o historii i teraźniejszości miasta Grodziska Mazowieckiego, 

b) popularyzacja  zasobów regionalnych miasta, 

c) zainteresowanie mieszkańców lokalną historią, 

d) poznanie dziejów miasta jako inspiracji do dialogu międzypokoleniowego, 

e) kształtowanie postaw twórczych mieszkańców.    

2. Konkurs ma zasięg gminny. 

         § 3 

Przedmiot Konkursu, zakres tematyczny 

1. Konkurs organizowany jest w związku z 500. rocznicą nadania miastu Grodzisk 

Mazowiecki praw miejskich, przypadającą w 2022 roku.  

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykazanie się wszechstronną wiedzą o mieście 

i gminie Grodzisk Mazowiecki. 

3. Tematyka Konkursu obejmuje w szczególności takie zagadnienia, jak:  
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a) atrakcje Grodziska Mazowieckiego, topografia miasta, miejsca rekreacji, instytucje 

kultury, obiekty sportowe, szkoły, parafie, rzeki i akweny, parki, enklawy 

przyrodnicze, dzielnice/osiedla, 

b) zabytki, pomniki i tablice pamiątkowe na terenie gminy/miejsca pamięci, 

c) sławni mieszkańcy, honorowi obywatele miasta,  

d) historia miasta/legendy. 

4. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych etapach Konkursu 

zamieszczony jest w bibliografii podanej przez Organizatora (załącznik nr 7). 

§ 4 

Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie gminy Grodzisk 

Mazowiecki, według następujących grup: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym, 

b) uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, 

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych, 

d) Seniorzy 60+, 

e) pozostali mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy nie kwalifikują się do 

grup osób określonych w § 4 ust. 1 pkt. a)-d).  

2. Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie jest  złożenie „Karty zgłoszenia”  (załącznik nr 8) 

zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych do celów związanych 

z organizacją Konkursu, celów reklamowych i marketingowych.  

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora 

Konkursu.  

§ 5 

Forma i zakres Konkursu 

1. Organizator ustala formę otwartą Konkursu (tj. umożliwiającą uczestnictwo wszystkim 

chętnym, spełniającym wymagania określone dla uczestników Konkursu w niniejszym 

regulaminie). 

2. Konkurs realizowany jest w sześciu kategoriach wg odrębnych zasad stanowiących 

załączniki do niniejszego regulaminu: 

 

I. Kategoria: „Praca plastyczna - piękno Grodziska Mazowieckiego” – 

przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-III szkół 

podstawowych (załącznik nr 1);  

II. Kategoria: „Opowieść o moim mieście” – przeznaczona dla uczniów klas IV-VI 

szkół podstawowych (załącznik nr 2); 

III. Kategoria: „Makieta – obiekt architektoniczny Grodziska Mazowieckiego”  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie gminy 

Grodzisk Mazowiecki (załącznik nr 3); 

IV. Kategoria: „Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim - Uczniowie” dla 

uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych (załącznik nr 4); 

V. Kategoria „Konkurs wiedzy Senior (60+)” udział w tej kategorii mogą wziąć 

Seniorzy, którzy ukończyli 60 lat do dnia 01 marca 2022 r. tj. na dzień ogłoszenia 

konkursu (załącznik nr 5); 

VI. Kategoria „Konkurs wiedzy dla pozostałych mieszkańców” gminy Grodzisk 

Mazowiecki (załącznik nr 6); 



3. Do przeprowadzenia Konkursu, w poszczególnych kategoriach, Organizator powoła 

Komisje Konkursowe, których zadaniem będzie wyłonienie finalistów (w kategoriach 

V i VI), przeprowadzenie finału oraz wyłonienie laureatów Konkursu. 

4.  Informacje o regulaminie zamieszczone są na stronach Organizatorów.  

§ 6 

Harmonogram Konkursu 

1. Konkurs trwa od 01 marca 2022 roku do 12 maja 2022 roku i dzieli się na następujące 

części: 

a) do 22 kwietnia 2022 roku do godz. 17:00  - złożenie prac konkursowych i kart 

zgłoszeń (załącznik nr 8) w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57; 

b) do  6 maja 2022 roku – wyłonienie laureatów Konkursu przez Komisje 

Konkursowe;  

c) 12 maja 2022 roku – uroczyste zakończenie Konkursu  w tym: ogłoszenie 

wyników, prezentacja laureatów i wręczenie nagród oraz Międzypokoleniowy 

Drużynowy Turniej Wiedzy o Grodzisku Mazowieckim z udziałem laureatów 

i uczestników wyróżnionych. 

§ 7 

Nagrody 

1. Nagrody dla uczestników ufundowane są przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. 

2. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe dla uczestników kategorii I i II oraz bony 

podarunkowe dla uczestników pozostałych kategorii. 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Koordynator Konkursu/Organizator.  

Kontakt z Koordynatorem/Organizatorem: 

• drogą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk 

Mazowieckim     ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  

• mailowo: m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl; 

• telefonicznie: (22) 120-29-00 

2. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono  

Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach 

dotyczących swoich danych osobowych wysyłając maila na adres: 

jrkdoradztwo@gmail.com; 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych podlegają 

ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), 

zwanego dalej RODO oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby 

przeprowadzonego Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz 

realizacji i wydania nagród. 

4. Dane  osobowe  osób,  o  których  mowa  powyżej,  będą  przetwarzane  przez  

Koordynatora/Organizatora  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie 

Pani/Pana zgody; 



5. Dane osobowe osób, o których mowa powyżej, nie będą przekazywane podmiotom 

trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Organizator może przekazywać 

dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, np. na podstawie umów 

o powierzenie przetwarzania danych osobowych, dostawcom usług IT, audytorom, 

doradcom oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych np. sądom lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią 

z żądaniem uzyskiwania danych osobowych i wskażą podstawę prawną swego żądania. 

6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym niniejszy Konkurs został zakończony. 

7. Osobom, które przekazały dane osobowe, przysługuje prawo do żądania od 

Administratora danych, dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Osobom, które przekazały dane osobowe, w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych przez Uczestników  Konkursu  jest  dobrowolne,  lecz  

niezbędne  do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród, a ich nieprzekazanie 

będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. W każdym momencie ma 

Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sytuacji nieprzewidywalnej podczas panującej pandemii Organizator zastrzega sobie 

prawo do zmian w Regulaminie w przypadku braku możliwości realizacji niektórych 

zapisów. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Praca plastyczna – piękno 

Grodziska Mazowieckiego”;   

Załącznik nr 2: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Opowieść o moim mieście”; 

Załącznik nr 3: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Makieta – obiekt 

architektoniczny Grodziska Mazowieckiego”;  

Załącznik nr 4: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Konkurs wiedzy  

o Grodzisku Mazowieckim - Uczniowie”;  

Załącznik nr 5: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Konkurs wiedzy  

o Grodzisku Mazowieckim – Senior (60+)”; 

Załącznik nr 6: Zasady udziału w Konkursie dla kategorii „Konkurs wiedzy  

o Grodzisku Mazowieckim – Mieszkańcy”; 

Załącznik nr 7: Bibliografia przedmiotowa; 

Załącznik nr 8: Karta zgłoszenia.  

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

Zasady udziału w Konkursie w kategorii  

„Praca plastyczna – piękno Grodziska Mazowieckiego” 

 

1. Konkurs w kategorii „Praca plastyczna – piękno Grodziska Mazowieckiego” 

przeprowadzany jest dla dwóch grup wiekowych: 

a) dzieci w wieku przedszkolnym (3 – 6 lat); 

b) uczniów klas I – III. 

2. Eliminacje odbywają się w przedszkolach i w szkołach. 

3. Dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola, zgłaszają się  

do wybranego przez siebie przedszkola biorącego udział w Konkursie celem wzięcia udziału 

w eliminacjach. 

4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A3. Forma 

plastyczna jest dowolna. Dopuszczone są różne techniki (rysowanie, malowanie, lepienie, 

kolaże, wyklejanie itp.).  

5. Praca plastyczna powinna nawiązywać do wątku związanego z przeszłością  

lub  teraźniejszością Grodziska Mazowieckiego. 

6. Przedszkola zgłaszają zwycięzców eliminacji do udziału w finale Konkursu. Liczba 

finalistów uzależniona jest od liczby dzieci w przedszkolu w danej grupie wiekowej, tj. 

- przedszkole  liczące do 100 dzieci – 1 finalista, 

- przedszkole  liczące od 101 do 200 dzieci – 2 finalistów, 

- przedszkole  liczące od 201 do 300 dzieci – 3 finalistów, 

- przedszkole liczące od 301– do 430 dzieci – 4 finalistów.  

7.  Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 

Maja 57 do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godz. 17:00  wraz z uzupełnioną kartą 

zgłoszenia (załącznik nr 8). Złożenie pracy po terminie lub brak karty zgłoszenia 

dyskwalifikuje uczestnika w finale Konkursu. 

8.  Prace zgłoszone  do finału Konkursu będą oceniane przez powołaną przez Organizatora 

Komisję Konkursową, odrębnie dla każdej z grup wiekowych wymienionych w punkcie 1. 

Prace oceniane będą według następujących kryteriów: treść pracy odpowiadająca tematyce 

konkursu, ciekawe rozwiązania plastyczne, oryginalność pracy, samodzielność wykonania 

pracy, estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezwrócenia prac nagrodzonych. O terminie zwrotu 

pozostałych prac konkursowych uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez 

Organizatora. 

10. Spośród prac zgłoszonych do finału, Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zasady udziału w Konkursie  w kategorii „Opowieść o moim mieście” 

1. Kategoria „Opowieść o moim mieście”   –  przeznaczona dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych. 

2. Eliminacje do Konkursu przeprowadzane są w szkołach. Dzieci mieszkające na terenie 

gminy Grodzisk Mazowiecki, a uczęszczające do szkół poza Gminą mogą zgłosić się do 

wybranej przez siebie szkoły biorącej udział w Konkursie celem wzięcia udziału 

w eliminacjach.  

3. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie opowieści własnej lub odtworzenie opowiadania 

nawiązującego do wątku związanego z przeszłością lub  teraźniejszością Grodziska 

Mazowieckiego. Opowieść powinna trwać  nie dłużej niż 4 minuty.  

4.   Kryteria oceniania: 

- związek wypowiedzi z tematem (wykorzystanie miejsc, zabytków lub wydarzeń   

  związanych z Grodziskiem Mazowieckim), 

- wkład pracy własnej w przygotowanie opowieści, 

- prawidłowe skonstruowanie wypowiedzi (kompozycja), 

- opanowanie pamięciowe tekstu, 

- wrażenia artystyczne (rytm, intonacja, płynność), 

- dykcja. 

5. Szkoły zgłaszają zwycięzców eliminacji do udziału w finale Konkursu. Liczba finalistów 

uzależniona jest od liczby uczniów placówki w danej grupie wiekowej, tj: 

- szkoła licząca do 100 uczniów – 1 finalista, 

- szkoła licząca od 101 do 200 uczniów – 2 finalistów, 

- szkoła licząca od 201 do 300 uczniów – 3 finalistów, 

- szkoła licząca od 301  do 430 uczniów – 4 finalistów.  

6. Do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godz. 17:00  szkoły przekazują kartę zgłoszenia 

(załącznik nr 8) finalisty Konkursu (załącznik nr 8) do Biblioteki Publicznej Gminy 

Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57. Liczy się data wpływu Karty zgłoszenia. 

Dostarczenie Karty zgłoszenia po terminie dyskwalifikuje ucznia w finale Konkursu.  

7.  Karty zgłoszeń można składać: 

- osobiście, 

- mailowo m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl, 

- listownie na adres Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57.  

8. Konkurs finałowy zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową dnia 28.04.2022 

roku o godz. 15.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57. 

9. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Konkursu, którzy zaprezentują swoją opowieść 

podczas uroczystego zakończenia Konkursu.  
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Załącznik nr 3  

Zasady udziału w Konkursie w kategorii  

„Makieta – obiekt architektoniczny Grodziska Mazowieckiego” 

 

1. Konkurs w kategorii „Makieta – obiekt architektoniczny gminy Grodzisk Mazowiecki” 

skierowany jest do społeczności szkolnych.  

2. Uczestnikami tej kategorii są zespoły liczące nie więcej niż 5 osób, w skład których mogą wejść 

uczniowie, nauczyciele i rodzice szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Grodzisk 

Mazowiecki. 

3. Eliminacje do Konkursu przeprowadzane są w szkołach. 

4. Do finału Konkursu każda szkoła ma prawo zgłosić 1 pracę w formie makiety  

o maksymalnych wymiarach 100 cm x 150 cm. 

5. Wykonanie makiety – technika dowolna. Makieta powinna odwzorowywać dawną lub obecną 

infrastrukturę, fragment zabudowy, dzielnicę bądź zabytki ze zgodnością historyczną 

i lokalizacyjną (zwłaszcza w przypadku nieistniejących już budynków).  

6. Szkoły dostarczają prace finałowe do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, 

ul. 3 Maja 57 do dnia 22 kwietnia 2022 roku do godz. 17:00  

wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 8). Kartę zgłoszenia uczestnicy wypełniają indywidualnie. 

7. Organizator powoła Komisję Konkursową, która, spośród prac zgłoszonych do finału, wyłoni 

laureatów Konkursu. 

8. Prace oceniane będą wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką Konkursu, 

oryginalność pracy, estetyka wykonania, ogólny wyraz artystyczny. 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niezwrócenia prac nagrodzonych. O terminie zwrotu 

prac finałowych uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

Zasady udziału w Konkursie w kategorii  

„Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim – Uczniowie”  

 

1. Konkurs w kategorii „Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim - Uczniowie”  

skierowany jest do uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

2. Eliminacje do konkursu prowadzone są w szkołach wg wewnętrznie określonych zasad. 

3. Szkoły zgłaszają zwycięzców eliminacji do udziału w finale Konkursu. Liczba 

finalistów uzależniona jest od liczby uczniów placówki w danej grupie wiekowej, tj: 

 -  szkoła licząca do 100 uczniów – 1 finalista, 

-  szkoła licząca od 101 do 200 uczniów – 2 finalistów, 

-  szkoła licząca od  201 do 300 uczniów – 3 finalistów, 

-  szkoła licząca od 301  do 500 uczniów – 4 finalistów.  

4. Karty zgłoszenia finalistów (załącznik nr 8) przekazywane są przez szkoły  

do Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 do dnia 22 

kwietnia 2022 roku do godz. 17.00. 

5. Karty zgłoszeń można składać: 

- osobiście, 

- mailowo m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl, 

- listownie na adres Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57.  

6. Karty zgłoszenia dostarczone po terminie  dyskwalifikują uczestnika w finale 

Konkursu. 

7. Organizator powoła Komisję Konkursową, która przeprowadzi finał Konkursu i wyłoni 

laureatów. 

8. Konkurs finałowy odbędzie się w auli Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim przy ul. J. Kilińskiego 8 C w dniu 27 kwietnia 2022 r., 

o godz. 15.00. 

9. Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania w  zestawie 

przygotowanych przez Komisję Konkursową. 

10. Czas na udzielenie odpowiedzi – nie dłuższy niż  45 minut. 

11. Uczestnik Konkursu odpowiada  na pytania samodzielnie bez możliwości korzystania  

z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych, 

telekomunikacyjnych i środków łączności. 

12. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący 

Komisji może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali  

po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika 

z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy 

medycznej). 

13. Uczestnik, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. 

14. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną zaproszeni do wzięcia udziału 

w Drużynowym Międzypokoleniowym Turnieju Wiedzy o Grodzisku Mazowieckim, 

który odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu w dniu 12 maja 2022 

roku. 
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Załącznik nr 5 

Zasady udziału w Konkursie w kategorii   

„Konkurs wiedzy  o Grodzisku Mazowieckim - Seniorzy 60+” 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić seniorzy, którzy do dnia 1 marca 2022 roku tj. na dzień 

ogłoszenia Konkursu, ukończyli 60 lat i zamieszkują na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. 

2. Konkurs ma formę pisemną. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w siedzibie  

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, znajdującego się w Grodzisku 

Mazowieckim ul. Spółdzielcza 9, Centrum Kultury - wejście C, II piętro, czynnego:  w  środy 

w godz. 10.00-13.00; oraz w piątki w godz. 09.00-12.00 w terminie do 22 kwietnia  2022 

roku (załącznik nr 8). 

4. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku o godz. 13.00 w auli Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ul. J. Kilińskiego 8 C. 

5. Seniorzy przystępujący do Konkursu obowiązani są okazać dokument tożsamości  

ze zdjęciem. 

6. Organizator powoła Komisję Konkursową odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu 

i wyłonienie laureatów. 

7. Konkurs będzie polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań 

przygotowanych przez Komisję Konkursową. 

8. Czas na udzielenie odpowiedzi – nie dłuższy niż  45 minut. 

9. Uczestnik Konkursu odpowiada  na pytania samodzielnie bez możliwości korzystania 

z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych 

i środków łączności. 

10. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji 

może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami  

(nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 

11. Uczestnik, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. 

12. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną zaproszeni do wzięcia udziału 

w Drużynowym Międzypokoleniowym Turnieju Wiedzy o Grodzisku Mazowieckim, który 

odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu w dniu 12 maja 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6  

Zasady udziału w Konkursie kategorii   

„Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim – Mieszkańcy” 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy  

nie kwalifikują się do pozostałych grup określonych w § 4 ust.1 pkt. a)-d). 

2. Konkurs ma formę pisemną. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i złożenie jej w 

siedzibie  Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, w godzinach 

otwarcia placówki, mailowo m.zdrojewska@biblioteka.grodzisk.pl lub listownie na adres 

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 (liczy się data wpływu 

zgłoszenia do Biblioteki) do 22 kwietnia  2022 roku do godz. 17.00  (załącznik nr 8). 

4. Eliminacje do Konkursu odbędą się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 w auli Zespołu 

Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim  

przy ul. J. Kilińskiego 8 C.   

5. Mieszkańcy przystępujący do Konkursu obowiązani są okazać dokument tożsamości  

ze zdjęciem. 

6. Organizator powoła Komisję Konkursową odpowiedzialną za przeprowadzenie Konkursu 

i wyłonienie laureatów. 

7. Konkurs będzie polegał na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na zestaw pytań 

przygotowanych przez Komisję Konkursową. 

8. Czas na udzielenie odpowiedzi – nie dłuższy niż  45 minut. 

9. Uczestnik Konkursu odpowiada  na pytania samodzielnie bez możliwości korzystania 

z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych 

i środków łączności. 

10. W czasie trwania Konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji 

może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami 

(nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 

11. Uczestnik, który ukończył pracę przed czasem, zgłasza ten fakt Przewodniczącemu 

Komisji przez podniesienie ręki. 

12. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną zaproszeni do wzięcia udziału 

w Drużynowym Międzypokoleniowym Turnieju Wiedzy o Grodzisku Mazowieckim, 

który odbędzie się podczas uroczystego zakończenia Konkursu w dniu 12 maja 2022 roku. 
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Załącznik nr 7 

Bibliografia przedmiotowa 

1. Bojanek, M,: Kościół i parafia w Grodzisku : monografia historyczna, Grodzisk 

Mazowiecki, 2014;   https://cdn1.sowa.pl/f/sww7w93ygf1z1.pdf  

2. Cabanowski, M.: Domy i ludzie [Cz.1-2], Grodzisk Mazowiecki, 1998;  

     https://cdn1.sowa.pl/f/jmj05q6cc5a0c.pdf 

     https://cdn1.sowa.pl/f/b3ry0hwpdrmf2.pdf 

3. Cabanowski, M.: Gawędy o Grodzisku, Grodzisk Mazowiecki,1997; 

      https://cdn1.sowa.pl/f/kwh14xkgyxe53.pdf  

4. Cabanowski, M.: Grodziszczanie, [Cz. 1-4], Grodzisk Mazowiecki, 2004; 

     https://cdn1.sowa.pl/f/wdxmx6ceemqvc.pdf 

     https://cdn1.sowa.pl/f/xa7jthy96hkj9.pdf 

     https://cdn1.sowa.pl/f/k6kzxcndtf5gf.pdf  

     https://cdn1.sowa.pl/f/jy9chag0285p7.pdf   

5. Cabanowski, M: Mój Grodzisk, Warszawa, Grodzisk Mazowiecki,1996; 

      https://cdn1.sowa.pl/f/ds503627yb320.pdf 

6.  Cackowska, J.: Grodziski chłopak : szkice o życiu i działalności Hipolita Szczerkowskiego, 

Grodzisk Mazowiecki, 2009; 

7. Chmielewski, J., Kowalczyk, J.,Sobieraj, J.: Ośrodek Armii Krajowej „Gąbka” - „Osa” 

Grodzisk   Mazowiecki  w obwodzie „Bażant”, Wyd. 2 poszerz., Grodzisk Mazowiecki, 

Podkowa Leśna, 1994; 

8. Dzieje Grodziska Mazowieckiego, Warszawa,1989; 

9. Grodzisk Mazowiecki i Ziemia Grodziska na drogach rozwoju XIX-XX w., Grodzisk 

Mazowiecki, 2003;  

10. Grodzisk Mazowiecki – znany i nieznany. Przewodnik turystyczny, Gliwice, 2018 r 

11.Nowacki, Ł.: Legenda o obwołaniu Grodziska miastem z dawnych podań wiernie spisana, 

Grodzisk  Mazowiecki, 2012;  https://cdn1.sowa.pl/f/n7ney4esgn579.pdf  

12.Oświata grodziska wczoraj i dziś ,Grodzisk Mazowiecki,  2013;  

      https://cdn1.sowa.pl/f/sww7w93ygf1z1.pdf  

13. Pięć wieków Grodziska, Grodzisk Mazowiecki, 2022; 

14. Polskie drogi do wolności : znani i nieznani bohaterowie powiatu ,Grodzisk, 2020; 

      https://cdn1.sowa.pl/f/yfq06t1mjke3c.pdf 

15. Poraj, K.: Grodzisk Mazowiecki jakim go pamiętam: 1925-1933, Grodzisk    

       Mazowiecki, 2000;  

16. Potocka, A. D.: Jan  Bogumił Plersch : polichromie w Grodzisku Mazowieckim, Grodzisk    

       Mazowiecki, 2005; 

17. Stawarz, A.: Metamorfoza miasta: Grodzisk Mazowiecki:1989-2018, Grodzisk   

      Mazowiecki, 2018;  https://cdn1.sowa.pl/f/1ffy37jr5yg59.pdf 

18. To będzie na wieczność: Grodzisk Mazowiecki w malarstwie Szczepana Brozycha 

Grodzisk Mazowiecki, 2021;  

Strony internetowe: 

https://www.grodzisk-bpg.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=1 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisk_Mazowiecki 

https://turystyka.grodzisk.pl/ 

https://miejscapamiecigrodzisk.pl/mapa/miejscapamieci/ 

https://www.facebook.com/grodziskmazowieckihistoria 
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Załącznik nr 8  
 
Karta zgłoszenia do Wielkiego Konkursu z okazji 500. rocznicy nadania praw miejskich 

„Grodzisk Mazowiecki – wczoraj i dziś” 
 

UWAGA: uczestnicy kategorii drużynowej: „Makieta – obiekt architektoniczny Grodziska 

Mazowieckiego” wypełniają indywidualne karty zgłoszenia  
 

Część I: dane do karty zgłoszenia. 

Zaznacz kategorię w której bierzesz udział wstawiając[X] przy wybranej kategorii. 

Lp. 

kategorii 
Rodzaj kategorii 

 

Wybór 

kategorii 

 

I.  „Praca plastyczna – piękno Grodziska Mazowieckiego”  

II.  „Opowieść o moim mieście”  

III.  
„Makieta – obiekt architektoniczny Grodziska 

Mazowieckiego”. 
 

IV.  „Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim – Uczniowie”  

V.  „Konkurs wiedzy  o Grodzisku Mazowieckim - Seniorzy 60+”  

VI.  „Konkurs wiedzy o Grodzisku Mazowieckim – Mieszkańcy”  

 

I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA 

 

1. Imię i nazwisko osoby pełnoletniej/ucznia/dziecka       

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

2. Data urodzenia ................................................................................................lat…………… 

3. Adres zamieszkania osoby pełnoletniej/ucznia/dziecka 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa placówki:………………..…………………………………………………………... 

5. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka* (adres zamieszkania): 

1………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………… 

6. Nr telefonu osoby pełnoletniej:……………………………………………………………… 

7. Adres email osoby pełnoletniej:……………………………………………..………………. 



*dotyczy niepełnoletnich uczestników Konkursu 

 

Część II: Zgoda na udostępnienie danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą 

środków masowego przekazu lub środków elektronicznych  do celów związanych  

z organizacją Konkursu, celów reklamowych i promocyjnych. 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oraz 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz. U. z 2017 roku poz. 880, 1089, z późn. zm.): 

Oświadczenie dla osoby pełnoletniej: 
1) wyrażam /nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić)  

zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych do celów związanych z organizacją, 

przebiegiem i moim udziałem w Konkursie. 
  

2) wyrażam /nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić)  

zgodę na publikowanie mojego wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu  lub 

środków elektronicznych  do celów związanych z promocją konkursu, do celów reklamowych 

i promocyjnych Konkursu. 

Oświadczam, że: 

znam i akceptuję regulamin „Wielkiego Konkursu z okazji 500. rocznicy nadania praw 

miejskich „Grodzisk Mazowiecki –wczoraj i dziś”. Zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym 

również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania  mojego wizerunku. 

Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 

 

Grodzisk Mazowiecki, ……..….............................................................................................. 
(data, czytelny podpis uczestnika Konkursu) 

 

Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego  

niepełnoletniego uczestnika konkursu: 

1) wyrażam /nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić)  

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów związanych  

z organizacją, przebiegiem i udziałem dziecka w Konkursie. 

2) wyrażam /nie wyrażam* (*niepotrzebne skreślić)  

zgodę na publikowanie wizerunku i głosu mojego dziecka za pomocą środków masowego 

przekazu lub środków elektronicznych  do celów związanych z promocją konkursu, do 

celów reklamowych i promocyjnych Konkursu. 

Oświadczam, że: 

znam i akceptuję regulamin „Wielkiego Konkursu z okazji 500. rocznicy nadania     

praw miejskich „Grodzisk Mazowiecki –wczoraj i dziś”. Zrzekam się wszelkich roszczeń,   

w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania   

wizerunku mojego dziecka. Jestem w pełni świadoma/świadomy złożonego oświadczenia. 
 

Grodzisk Mazowiecki, ……..…........................................................................................ 
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu) 


