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Szkoła Podstawowa Nr 76 z Oddziałami Sportowymi  

 im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 

                                  ul. Wandy 13, 53-320 Wrocław,              tel. (71) 798-68-64 

                       e-mail: sekretariat@sp76.wroclaw.pl      www.sp76.wroclaw.pl 

 

 

 

REGULAMIN 

XXII  KONKURSU „WROCŁAWSKIE KRASNALE” 

rok szkolny 2022/2023 

 
Cele konkursu: 

 Wzmacnianie więzi z najbliższą okolicą, 

 Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 Poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu, 

 Popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów I etapu edukacyjnego. 

Znaczenie: Konkurs bierze udział w XXVIII edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udział 

i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem. 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 

oraz   Towarzystwo Miłośników Wrocławia 

Patronat merytoryczny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 

Adresaci: uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.  

Przebieg - konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach: 

 

I. etap szkolny - powinien odbyć się do wtorku 31.01.2023r. Zadania konkursowe szkoła opracowuje 

samodzielnie. 

Trzech najlepszych uczniów utworzy drużynę reprezentującą szkołę w II etapie  

Zgłoszenia należy nadsyłać do piątku 03.02.2023r. drogą mailową na adres: krasnale@sp76.wroclaw.pl  na 

druku zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku nr 1. 

Drużyny reprezentujące szkołę zgłasza Dyrektor szkoły.  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uzyskania                               

pisemnej zgody na udział w konkursie oraz podpisanej klauzuli informacyjnej od rodziców lub prawnych 

opiekunów uczniów, biorących udział w konkursie oraz przekazania ich Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami 

Sportowymi do dnia 03.02. 2023r.  (załącznik nr 2 wraz z klauzulą informacyjną.) Brak podpisanej zgody na 

udział i klauzuli informacyjnej wyklucza możliwość uczestnictwa w konkursie. Nauczyciele przygotowujący 

uczniów do konkursu zobowiązani są do dostarczenia podpisanej klauzuli informacyjnej do Szkoły Podstawowej 

nr 76  z Oddziałami Sportowymi do dnia 03.02 2023r. (załącznik nr 3)  

II.  etap międzyszkolny - odbędzie się w środę 15.03.2023 r. Uczestnicy tego etapu zostaną powiadomieni o 

miejscu i czasie trwania konkursu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi podpisuje ze 

szkołami, w których odbędzie się II etap konkursu umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych 

uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursie. Zadania konkursowe opracowuje zespół złożony z 

doradców WCDN i koordynatorów konkursu. Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie 20 zł dla 

jednego uczestnika. Uczestnicy etapu międzyszkolnego o wynikach zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

Wyniki będą także zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi: 

www.sp76.wroclaw.pl, zakładka „Wrocławskie Krasnale”.                                                                                                                                                                                 

W finale wezmą udział drużyny, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

III. etap finał – odbędzie się 17.05.2023r. w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi we 

Wrocławiu, ul. Wandy 13.  

Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie 25 zł dla jednego uczestnika. Podczas finału 

trzyosobowa drużyna będzie rozwiązywała zadania zamieszczone na karcie pracy oraz przedstawi wybraną 

wrocławską legendę lub historię krasnala z podanego zakresu tematycznego w dowolnej formie np. teatr żywego 

aktora, teatrzyk cieni, pantomima, teatrzyk kamishibai, teatrzyk kukiełkowy itp.. 

Drużynę może wspomagać dwóch dodatkowych uczniów. 

mailto:sekretariat@sp76.wroclaw.pl
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Czas przedstawienia: do 5 minut.  

Za przekroczenie wyznaczonego czasu drużyna zostanie zdyskwalifikowana. 

Dekoracje powinny być przemyślane i szybkie w montażu. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar przechodni. 

2. Najlepsza inscenizacja otrzyma wyróżnienie. 

3. Ustalenia komisji są ostateczne. 

4. Opiekun drużyny ma możliwość wglądu do karty pracy swojego zespołu. 

 

 
ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU: 

1. Zagadnienia:   

Symbole Wrocławia. 

Zabytki Ostrowa Tumskiego, Rynku. 

Pomniki i rzeźby szczególnie Ostrów Tumski, Rynek oraz najbliższe okolice. 

Mosty i rzeki przepływające przez Wrocław. 

Wyspy we Wrocławiu. 

Wrocławskie muzea i ich zbiory. 

Ogrody i parki Wrocławia. 

Sławni wrocławianie. 

Wrocławskie Krasnale: Rynek oraz ulice: Świdnicka, Więzienna, Oławska, Odrzańska, Kuźnicza. 

2. Baśnie i legendy o Wrocławiu: 

„Naszyjnik ze złotych skarabeuszy” 

„Jak rycerz Henczko z diabłem wygrał” 

„Dzwon grzesznika” 

„Mostek Czarownic” 

„Kluskowa Brama” 

„Kamienna Glowa” 

„Kościół na dachu” 

„Smok Strachota” 

Pochodzące z książki M. Urbanka  „Wrocławskich krasnali historie prawdziwe” następujące trzy 

krasnale: „Syzyfki”, „Życzliwek”, „Najmądrzejszy krasnal w mieście” 

3. Literatura: 

M. Urbanek – „Mostek czarownic”, Wrocław 2004, 

M. Urbanek –  „Wrocławskich krasnali historie prawdziwe” 

A. Konarski – „604 zagadki o Wrocławiu”, Wrocław 2014, 

J. Czerwiński – Wrocław. Przewodnik turystyczny. Wrocław 2000 

I. Przepiórkiewicz – „Zagadkowy Wrocław” Wrocław 2013 

Plan Wrocławia 
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Załącznik do Regulaminu Konkursu  
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ 

 XXII Konkurs Wiedzy o Wrocławiu „Wrocławskie Krasnale”. 

 

1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 

Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator 

powierza placówce, z której wywodzi się uczestnik, który zdał do II etapu Konkursu, 

przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez 

przystąpienie do Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania 

danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.  

 

2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora 

zobowiązana jest zapewnić wypełnienie i podpisanie przez uczestnika/jego przedstawiciela 

ustawowego - formularza zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik 

do niniejszego dokumentu.  

 

3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga zadrukowania 

na dwóch stronach jednej kartki papieru oraz wyrażenia zgody co najmniej na udział 

uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie 

uczestnika w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter 

dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie. 

 

4. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje 

Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu. 

 

5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana 

jest zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u 

siebie zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do 

której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już 

wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do 

Organizatora). 

 

6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do 

korzystania z zewnętrznych podwykonawców.  

 

7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem 

dotyczącym ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże 

treść takiego wniosku mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl  

 

8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych 

osobowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia 

o takiej okoliczności Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl  
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9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez 

siebie kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie 

wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem. 

 

10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem 

w obszarze przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz w razie potrzeby, jest 

zobowiązana poddać się audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych 

w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO). 
 

11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap szkolny, 

Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich 

Uczestników. W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych 

osobowych Uczestników. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


