
 

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 

zaprasza uczniów z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego  

do udziału XXXVII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej. 

 

REGULAMIN XXXVII  Turnieju Wiedzy o Łęcznej 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

a) Organizatorem turnieju jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej z siedzibą 

w Łęcznej przy ul. Tysiąclecia 10 we współpracy z Centrum Kultury w Łęcznej i Szkołą Podstawową  

nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej. 

b) Uczestnikami turnieju są uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

z terenu gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego. Uczestnikami konkursu mogą być również  uczniowie 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczący się poza terenem powiatu łęczyńskiego ale 

zameldowani na terenie powiatu łęczyńskiego. 

 c) Turniej rozgrywany jest jednoetapowo. 

 d) Turniej odbywa się w dwóch kategoriach: 

- uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI) 

- uczniowie szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych. 

e) W ramach konkursu  uczniowie rozwiązują test konkursowy przygotowany przez organizatora 

konkursu. 

 f) Zakres tematyczny turnieju zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej do dnia 11 marca 2022 r. (www.towarzystwoleczna.pl). 

II. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

a) Zgłoszenie do turnieju odbywa się poprzez przesłanie przez nauczyciela/opiekuna karty zgłoszenia 

wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych (załączniki do regulaminu nr 1 i 2). 

 b) Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu na adres: Centrum Kultury 

w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna, z dopiskiem: Turniej Wiedzy o Łęcznej). 



 c) Do dnia 21 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 

zostanie umieszczona lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w konkursie. 

III. PRZEBIEG TURNIEJU 

a) XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej odbędzie się 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w Szkole 

Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej, ul. Jaśminowa 6.  

b) Wyniki finału zostaną podane na stronie  internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej do 

dnia 6 maja 2022 r. 

IV. NAGRODY 

a) Zwycięzcy turnieju otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 

b) Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2022 r. w Centrum Kultury w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 

1. Dokładny termin zostanie podany na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Łęczyńskiej. 

c) Sposób wręczenia nagród może ulec zmianie ze względu na obostrzenia epidemiczne.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestników oraz opiekunów zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 

 b) Ewentualne pytania dotyczące przebiegu konkursu prosimy kierować na adres poczty 

elektronicznej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej – leczna.towarzystwo@vp.pl  lub 

telefonicznie do Pawła Brodzisza – 888823327. 

 

mailto:leczna.towarzystwo@vp.pl


Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
do udziału XXXVII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej 

(prosimy przesłać wraz z oświadczeniami – załącznik nr 2 – na adres: Centrum Kultury w Łęcznej, ul. 
Obrońców Pokoju 1, 21-010 Łęczna z dopiskiem Turniej wiedzy o Łęcznej). 

 
 
 
…………………………………………………. 
                     (pieczęć szkoły) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Placówka (szkoła)  - nazwa, adres, telefon, e-mail 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich  danych osobowych  

 

…………………………………………………………………                                 ………………………………  

(imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna)                                                                                ( telefon) 

zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 

1  na potrzeby publikacji w mediach i na stronie internetowej przebiegu i wyników Turnieju Wiedzy o Łęcznej, 

którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ul. Tysiąclecia 10 w Łęcznej.  

 .……………………………………………………………. 
                                                                                                             data i podpis 

 

Wykaz uczestników turnieju  (Uwaga! Prosimy wypełniać czytelnie. W przypadku większej 

liczby uczniów prosimy o załączenie kolejnej karty zgłoszenia). 

Lp. Imię i nazwisko  Klasa 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu konkursu i wyrażam zgodę na jego warunki. 
 

 

…………………………                    …………………………………………………… 
                    Data                                                                                                                     Czytelny podpis dyrektora szkoły lub  nauczyciela  
 



Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE 
do udziału XXXVII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej 

 

 
 

Zgody i oświadczenie 

Proszę wstawić znak „X” w odpowiednie kratki 

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………….………….……………………………….. (imię  

i nazwisko dziecka) w XXXVII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej, którego organizatorem jest Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ul. Tysiąclecia 10 w Łęcznej (dotyczy uczestników niepełnoletnich). 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.  

  Oświadczam, że uczestnik konkursu uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej z terenu powiatu 

łęczyńskiego i/lub jest  zameldowany na terenie tego powiatu. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka**  wraz z oznaczeniem imienia 

 i nazwiska oraz wieku, klasy, nazwy szkoły w celu wzięcia udziału w  XXXVII edycji Turnieju Wiedzy  

o Łęcznej” i publikacji wyników na stronie internetowej. Jestem świadomy/świadoma, że zgoda jest dobrowolna, 

i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, jak również tego, że brak zgody lub jej wycofanie będzie skutkować 

niemożliwością przystąpienia do udziału w turnieju lub uniemożliwi ocenienie i nagrodzenie testu konkursowego 

przez organizatora.  

  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka* zarejestrowanego podczas brania udziału 

w konkursie (w formie filmu i zdjęcia) w materiałach promujących konkurs, np.: na stronie internetowej i portalu 

Facebook, w materiałach prasowych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

………..……………..…………………………………. 
Podpis pełnoletniego uczestnika konkursu 

lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ul. Tysiąclecia 10 w Łęcznej. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w XXXVII edycji Turnieju Wiedzy o Łęcznej, którego 

organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ul. Tysiąclecia 10 w Łęcznej. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,  

w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

5.  Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest  

wykluczenie z udziału   w Turnieju wiedzy o Łęcznej. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia   o ochronie danych osobowych.  

 



 

ZAGADNIENIA do XXXVII Turnieju Wiedzy o Łęcznej 

- lokacja miasta Łęczna, właściciele, znaki miasta, 

- łęczyńskie jarmarki, 

- łęczyńskie zabytki, 

- przełomowe wydarzenia w historii miasta (w tym daty), 

- Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. (w zakresie objętym zalecaną bibliografią) 

- okres II wojny światowej i okupacji (w zakresie objętym zalecaną bibliografią) 

- kopalnia w Bogdance (1975-2015) 

- organizacje i instytucje społeczne, które działały i/lub nadal funkcjonują w mieście, 

- ulice, pomniki  i budynki miejskie z uwzględnieniem umiejętności ich rozpoznania, w tym już 

nieistniejące, 

- znajomość wydawnictw poświęconych naszemu miastu (tytuł, autor, rok wydania), 

- informacje dotyczące samorządności gminy Łęczna i powiatu łęczyńskiego (w tym organy 

uchwałodawcze i wykonawcze, struktura organizacyjna), 

- informacje o bieżących wydarzeniach i osobach związanych z naszym miastem, 

- lokalni patroni naszych ulic, 

- Kalendarium – źródło: www.towarzystwoleczna.pl 

 

 Zalecana bibliografia: 

- Merkuriusz Łęczyński - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 

(nr 1 - 1985, nr 8 - 1995, nr 13 – 2000, nr 15 – 2002, nr 24 – 2011, nr 31 – 2018, nr 32 – 2019, nr 33 – 

2020, nr 34 - 2021) 

 - Studia z dziejów Łęcznej, Centrum Kultury w Łęcznej (2017), wybrane artykuły: 

● Ryszard Szczygieł – Lokacja miasta Łęcznej. (str. 109-127),    

● Edward Kołodziej – Bogdanka: Od kopalni pilotująco-wydobywczej do Spółki Akcyjnej (1975-2015), 

str. (613-647). 

  

Bibliografia w formacie pdf  jest dostępna na naszej stronie internetowej www.towarzystwoleczna.pl 

http://www.towarzystwoleczna.pl/
http://www.towarzystwoleczna.pl/

