REGULAMIN KONKURSU „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA
GENEALOGIA” 2022
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy (KRS 558917).
2. Konkurs jest organizowany we współpracy z:
Archiwum Państwowym w Opolu;
Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. E. Smołki w Opolu.
3. Koordynatorem konkursu po stronie organizatora jest Jolanta Ilnicka.
2. CELE KONKURSU:
1.Wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny.
2 Rozbudzenie zainteresowań poszukiwaniami genealogicznymi.
3. Poznanie, poprzez pryzmat losów rodziny, historii własnej miejscowości i regionu.
4. Popularyzacja wiedzy na temat archiwów oraz przechowywanych w nich materiałach
archiwalnych.
3. UCZESTNICY KONKURSU:
uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich woj. opolskiego.
4. ZADANIE KONKURSOWE:
A) uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej:
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej
formie drzewa genealogicznego (wywodu przodków) dowolną techniką plastyczną
(kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie itp.). Opracowane drzewo powinno
zawierać minimum* trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora).
B) uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej:
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej
formie drzewa genealogicznego (wywodu przodków) dowolną techniką plastyczną
(kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie itp.). Opracowane drzewo powinno
zawierać minimum* trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora).
Przedstawione w drzewie informacje powinny być potwierdzone kopiami dokumentów
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(np. akta urodzenia, zgonu, ślubu, zdjęcia, świadectwa szkolne, pamiętniki, listy)
zebranymi i opisanymi w osobnej teczce.
*) dla uczniów klas IV–VI i VII–VIII szkoły podstawowej, wymagana minimalna liczba
pokoleń dotyczy co najmniej jednej linii (gałęzi) przodków. Nieznajomość lub niepodanie
wszystkich linii i pokoleń (np. w pracy konkursowej brak jednego z rodziców, jednego lub
kilkorga spośród dziadków itp.) nie stanowi formalnej przeszkody udziału. W razie potrzeby
można wpisać np. „nieznany” (N.N.), „odmowa podania danych”, „dane prywatne” itp.
Natomiast podanie większej liczby niż jedna linia podlega ocenie merytorycznej.
C) uczniowie szkól średnich:
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej (max 25
slajdów) lub nagranie filmu (max 6 min) na temat: „Szkoła mojego przodka”. Praca
ma przedstawiać obraz życia przodka w jego szkolnych czasach: wiek w jakim zaczął
uczęszczać do szkoły, warunki w jakich się uczył w domu i szkole, przedmioty nauczane w
jego szkole, sposób oceniania, nagrody i kary, szkolne gry i zabawy, obowiązujące
podręczniki, przybory szkolne itp. Praca jasno powinna wykazywać związek rodzinny
miedzy autorem a bohaterem opowieści.
Wymagania techniczne prezentacji: plik/format PPS, PPT, PPTX, PPTM, ODP lub PDF.
Wymagania techniczne filmu: plik/format MP4, MKV, MPG, AVI, MOV lub WMV.
5. OCENA ZADANIA:
A) uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej:
1. Walory graficzne (najwyżej punktowana część): technika wykonania pracy (na

wyższym poziomie, oryginalna będzie wyżej punktowana), kompozycja
(oryginalność,
przejrzystość
prezentowanych
treści),
stopień
trudności
przedstawionego opracowania (np. połączenie kilku technik plastycznych np.
wycinania i malowania).
2. Merytoryczność (w drugiej kolejności): liczba pokoleń, daty urodzenia, ślubu, śmierci

osób przedstawionych w drzewie, użycie odpowiednich znaków używanych
w genealogii, ilość pokoleń.
B) uczniowie klas VII–VIII szkoły podstawowej:
1. Walory graficzne: technika wykonania pracy (na wyższym poziomie, oryginalna
będzie wyżej punktowana), kompozycja (oryginalność, przejrzystość prezentowanych
treści), stopień trudności przedstawionego opracowania (np. połączenie kilku technik
plastycznych np. wycinania i malowania).
2. Merytoryczność: liczba pokoleń, użycie w opisie drzewa odpowiednich znaków
typowych dla genealogii, informacje w opisie elementów drzewa: daty urodzenia
i zgonu, ślubu, wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji i materiałów: zdjęcia,
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metryki, listy, świadectwa, kroniki rodzinne, pamiętniki itp. (potwierdzone kopiami
zgromadzonymi w osobnej teczce).
C) uczniowie szkół średnich:
1.
2.
3.
4.
5.

Zgodność z tematyką konkursu (10 pkt);
Innowacyjność i samodzielność (10 pkt);
Różnorodność zamieszczonych treści i materiałów: wywiady, filmy, pamiętniki,
niepublikowane dokumenty itp. (15 pkt);
Oryginalność i estetyka wykonanej pracy (10 pkt);
Umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych, zamieszczenie
skanu źródła w prezentacji lub filmie, opis źródła za pomocą np. sygnatury
i nazwy archiwum/parafii (8 pkt);

Do oceny dopuszczone będą tylko prace uprzednio zgłoszone (pkt 6 regulaminu), dla których
dostarczono podpisany papierowy oryginał karty zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenia
(pkt 7 regulaminu).
6. ZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
Przed wykonaniem i złożeniem prac należy wcześniej obowiązkowo zgłosić się do konkursu
za pomocą karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1 w każdym przypadku), do której
należy dołączyć jedno oświadczenie według jednego załącznika: nr 2 (uczeń niepełnoletni —
podpisują rodzice / opiekunowie prawni) albo nr 3 (uczeń pełnoletni podpisuje sam).
Skan lub zdjęcie wydrukowanych, wypełnionych i podpisanych załączników (1+2 lub 1+3)
należy przesłać do 28.02.2022 na adres kontakt@genealodzy.opole.pl z dopiskiem „konkurs
genealogiczny” w temacie/tytule.
Uwaga: można zgłosić do udziału w konkursie ucznia danej szkoły nawet w przypadku,
gdy uczeń nie posiada nauczyciela prowadzącego, lecz zgłasza się przez rodzica (innego
opiekuna prawnego) albo uczeń jest pełnoletni.
Po przyjęciu zgłoszenia przez organizatorów, uczestnicy, nauczyciele prowadzący i rodzice
(lub pozostali opiekunowie prawni) uczniów będą mogli wziąć udział w specjalnych
warsztatach genealogicznych, o terminie których powiadomimy osobno zainteresowanych.
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC I CZAS TRWANIA KONKURSU:
Prace konkursowe zgłoszonych wcześniej uczestników należy złożyć w dniach od 10.05. 2022
do 20.05.2022 oznaczone dopiskiem „KONKURS GENEALOGICZNY” (na kopercie,
w tytule/temacie) razem z dołączonymi wydrukowanymi, wypełnionymi, papierowymi
i podpisanymi oryginałami: karty zgłoszenia i oświadczenia (załączniki 1+2 albo 1+3),
których skan wysłano wcześniej w ramach zgłoszenia (pkt 6 regulaminu).
►
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W przypadku uczniów:
– klas IV–VI i VII–VIII szkół podstawowych — wszystko (pracę, kartę i oświadczenie)
należy wysłać tradycyjną pocztą na adres podany poniżej albo dostarczyć osobiście do
Archiwum Państwowego w Opolu, ul. Zamkowa
– szkół średnich:
▪ papierowy podpisany oryginał karty zgłoszenia i oświadczenia (załączniki 1+2 lub 1+3)
należy wysłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć osobiście;
▪ pracę (prezentację lub film) należy wysłać na adres kontakt@genealodzy.opole.pl
z dopiskiem „konkurs genealogiczny” w tytule/temacie; ze względów technicznych,
wiadomości przekraczające 100 MB mogą być odrzucone przez serwer pocztowy;
dlatego pliki mogą być przesłane za pomocą linku do chmury (np. Google Drive,
Microsoft One, Apple iCloud, Dropbox, WeTransfer, QNAP, FTP) lub streamingu
(np. YouTube, Facebook, Instagram), przy czym data wgrania/upublicznienia nie może
być wcześniejsza niż data ogłoszenia konkursu; taki link dodatkowo musi być
aktywny do pobierania dłużej niż termin składania prac, co najmniej do 26.06.2022
(dotyczy tylko aktywności linku); prosimy o wysyłkę prezentacji/filmu tylko
elektronicznie, a nie na fizycznym nośniku danych (płyta DVD, pendrive itp.),
ze względu na bezpieczeństwo i prawdopodobne trudności w odczycie danych.
Adres do wysyłki tradycyjną pocztą:
Archiwum Państwowe w Opolu
ul. Zamkowa 2
45-016 Opole
z dopiskiem „KONKURS GENEALOGICZNY”. Datę nadania zgodną z powyższym terminem
honoruje się, jeżeli operator pocztowy fizycznie doręczy przesyłkę nie później niż do faktycznego
rozpoczęcia oceny prac, tj. na ryzyko uczestników.
W razie wyboru osobistego dostarczenia kompletu, należy złożyć go w Archiwum Państwowym
w Opolu, ul. Zamkowa, w godzinach jego funkcjonowania.
Organizator nie ponosi ani nie zwraca kosztów przygotowania prac, ich wysyłki ani dojazdu
(celem ich złożenia lub odbioru albo na galę i wystawę).
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Na witrynie organizatora oraz uroczystej gali i wystawie w czerwcu 2022 r. (dokładny termin
i miejsce podamy w późniejszym terminie).
9. NAGRODY:
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac (laureatów) oraz
drobne upominki dla maksymalnie 3 prac wyróżnionych – w każdej kategorii wiekowej.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przez złożenie pracy uczestnik: potwierdza, że przysługują mu do niej wszystkie niezbędne
autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz że nie jest obciążona prawami osób
trzecich; nieodpłatnie udziela organizatorowi i współorganizatorom nieograniczonej
czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie pracy zgodnie z celami konkursu,
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w tym do zachowania, utrwalenia dowolną techniką i nieodpłatnego wykorzystania
oraz publicznego wystawienia (publikowania) w wydawnictwach własnych oraz mediach
(w tym także w internecie), a także prawo do kopiowania, przechowywania na jakichkolwiek
nośnikach danych i transmitowania elektronicznego, za pomocą fotokopii lub utrwalenia
dowolną techniką.
2. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu pod adresem
kontakt@genealodzy.opole.pl
3. Nadesłane prace i załączone teczki będzie można odebrać osobiście, nie wcześniej niż
w dniu gali (pkt 7). Odbiór będzie możliwy w Archiwum Państwowe w Opolu,
ul. Zamkowa 2, 45-016 Opole, w dniach ustalonych przez Archiwum.
(regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy)
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załącznik nr 1 do regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU
MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA
Regulamin na stronie organizatora genealodzy.opole.pl
Imię i nazwisko
uczestnika (ucznia)
Klasa uczestnika (ucznia)
Nazwa, adres i telefon
szkoły (jeżeli uczestnik
reprezentuje tę
instytucję)
Imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego
(jeżeli uczeń takiego nie posiada,
rubryka zostaje pusta)

Adres e-mail kontaktowy*
@
Telefon kontaktowy*
*) niżej podpisanej osoby, czyli nauczyciela, a jeżeli uczeń takiego nie posiada,
to rodzica lub innego opiekuna prawnego ucznia albo pełnoletniego uczestnika

Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Stowarzyszenie Opolscy
Genealodzy (ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, KRS 558917) w celu udziału ww. osoby
w ww. konkursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO), dlatego zgodę można cofnąć, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do udziału w konkursie. W razie wygranej, w celu ogłoszenia wyników oraz organizacji, udziału
i relacji z gali i wystawy – imię, nazwisko, szkoła, klasa i wizerunek ich uczestników będą
upublicznione (tj. z wyłączeniem np. danych kontaktowych) na stronach internetowych organizatora
i współorganizatorów oraz w prasie i mediach społecznościowych (dokąd zostaną przekazane)
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane będą dokumentować działalność stowarzyszenia
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Przysługuje
prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; może
przysługiwać również prawo do ich usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; więcej o przetwarzaniu na genealodzy.opole.pl/rodo

(miejscowość i data)

(podpis nauczyciela albo opiekuna
prawnego lub pełnoletniego
uczestnika)
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załącznik nr 2 do regulaminu
OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA
Wszystkie dane i punkty są niezbędne do udziału w konkursie.
Regulamin na stronie organizatora genealodzy.opole.pl
Ja, niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

zamieszkały/a w
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich wyżej wskazanych oraz dziecka:
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

w zakresie imienia, nazwiska, szkoły i klasy, przez Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
(ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, KRS 558917) w celu udziału dziecka w ww. konkursie,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dlatego
zgodę można cofnąć, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
W razie wygranej, w celu ogłoszenia wyników oraz organizacji, udziału i relacji z gali i wystawy
– dane i wizerunek ich uczestników będą upublicznione (tj. z wyłączeniem np. danych kontaktowych)
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów oraz w prasie i mediach
społecznościowych (dokąd zostaną przekazane) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto
dane będą dokumentować działalność stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawa
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Przysługuje prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; może przysługiwać również prawo do ich
usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych; więcej o przetwarzaniu na genealodzy.opole.pl/rodo
2. Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
3. Przez złożenie pracy uczestnik: (a) potwierdza, że przysługują mu do niej wszystkie niezbędne
autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz że nie jest obciążona prawami osób trzecich;
(b) nieodpłatnie udziela organizatorowi i współorganizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie
licencji na wykorzystanie pracy zgodnie z celami konkursu, w tym do zachowania, utrwalenia
dowolną techniką i nieodpłatnego wykorzystania oraz publicznego wystawienia (publikowania)
w wydawnictwach własnych oraz mediach (w tym także w internecie), a także prawo do kopiowania,
przechowywania na jakichkolwiek nośnikach danych i transmitowania elektronicznego, za pomocą
fotokopii lub utrwalenia dowolną techniką.
(miejscowość i data)

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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Załącznik 3 do regulaminu
OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU
MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA
Wszystkie dane i punkty są niezbędne do udziału w konkursie.
Regulamin na stronie organizatora genealodzy.opole.pl
Ja, niżej podpisany/a
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika)

zamieszkały/a w
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość uczestnika)

oświadczam, że:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyżej wskazanych oraz
w zakresie imienia, nazwiska, szkoły i klasy, przez Stowarzyszenie Opolscy Genealodzy
(ul. Piastowska 18-20, 45-081 Opole, KRS 558917) w celu mojego udziału w ww. konkursie,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dlatego
zgodę można cofnąć, a podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie.
W razie wygranej, w celu ogłoszenia wyników oraz organizacji, udziału i relacji z gali i wystawy –
dane i wizerunek ich uczestników będą upublicznione (tj. z wyłączeniem np. danych kontaktowych)
na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów oraz w prasie i mediach
społecznościowych (dokąd zostaną przekazane) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto
dane będą dokumentować działalność stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i ustawa
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). Przysługuje prawo żądania dostępu do danych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; może przysługiwać również prawo do ich
usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania; oraz skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych; więcej o przetwarzaniu na genealodzy.opole.pl/rodo
2. Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
3. Przez złożenie pracy uczestnik: (a) potwierdza, że przysługują mu do niej wszystkie niezbędne
autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz że nie jest obciążona prawami osób trzecich;
(b) nieodpłatnie udziela organizatorowi i współorganizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie
licencji na wykorzystanie pracy zgodnie z celami konkursu, w tym do zachowania, utrwalenia
dowolną techniką i nieodpłatnego wykorzystania oraz publicznego wystawienia (publikowania)
w wydawnictwach własnych oraz mediach (w tym także w internecie), a także prawo do kopiowania,
przechowywania na jakichkolwiek nośnikach danych i transmitowania elektronicznego, za pomocą
fotokopii lub utrwalenia dowolną techniką.
(miejscowość i data)

(podpis pełnoletniego uczestnika)
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