
 
 

 
 
 

BYDGOSKI GRANT OŚWIATOWY 
 

Bydgoska brama do historii  - 

czyli  od  marca 1981  do  grudnia 1981 roku 

w czterdziestą rocznicę wydarzeń 
 

Konkurs międzyszkolny na interesujący wywiad z osobami, 

które pamiętają czasy lat 80 w Bydgoszczy. 

 

 
„Opowiadaj mi dziadku ,opowiadaj mi babciu  a ja ocalę od 

zapomnienia”. 

 
 Jestem z miasta, jestem z  Bydgoszczy. Co to znaczy? Czy stawiając to pytanie, myślimy tylko o 

miejscu urodzenia i zamieszkania? Jakie znaczenie ma dla nas fakt, że urodziliśmy się i 

wychowaliśmy w Bydgoszczy? Jak wpłynęło na nas miejsce, które poznawaliśmy krok po kroku, 

zakreślając coraz szerszy i odleglejszy krąg od naszego domu, podwórka, ulicy, osiedla? 

 

Dlatego warto posłuchad opowieści starszych osób i zapisad je, utrwalid, by ocalid od zapomnienia. Przecież 

każdy ma swoją historię, mały element w ogromnej układance, jaką są dzieje naszego miasta i kraju . 

Pamiętajcie, aby przed przystąpieniem do wywiadu zebrad wiadomości na temat Waszych rozmówców! Tylko 

wtedy będziecie mogli zadad trafne pytania . 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

Powodzenia! 



 

 

 

 

 

REGULAMIN KOKURSU 

 

1. Do konkursu mogą przystąpid uczniowie szkół podstawowych . 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie wywiadu. 

3. Nauczyciele, opiekunowie wybierają 3 najciekawsze wywiady i przesyłają je do  

kooca listopada na adres : hana1302@op.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 grudnia2021. 

 Laureaci zostaną poinformowani  

o terminie odbioru nagród. nagród. 

4. Wszystkie prace powinny zawierad następujące informacje: 

- imię i nazwisko autora, 

- wiek ucznia, 

- adres zamieszkania, 

- adres szkoły, 

- imię i nazwisko opiekuna, 
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OŚWIADCZENIE  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, UTRWALENIE  I 

UPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU 

 

Oświadczam, że, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, utrwalenie 

í upowszechnianie wizerunku mojego dziecka 

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

ucznia/ uczennicy kl.     …….. Szkoły Podstawowej  nr ….w Bydgoszczy 

na potrzeby MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ………………………………………………. 

organizowanego przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 57 im. TMMB                                    

w BYDGOSZCZY, ul. Bohaterów Westerplatte 2  

 

 

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

 (data í podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)  

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn; Dz. U. 2016 1: poz, 922 ze zm.). 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.). 

3. Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 459, E133, 1132, z 2018 r. poz. 398). 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 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 - 

RODO). 

 



 

 


