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Regulamin konkursu  

“Powiatowy Konkurs Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu “ Powiatowy Konkurs Żołnierze Wyklęci w związku z Narodowym Dniem 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zwanego dalej „Konkursem”, jest Starostwo Powiatowe w Wołominie, 

zwane dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 12 lutego 2021 r. w momencie opublikowania postu konkursowego na 

stronie internetowej: http://www.powiat-wolominski.pl/ i profilu facebookowym: 

https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/, rozpoczynającego Konkurs i trwać będzie do 1 marca 

2021 r. do godz. 23.59. 

3. Celem Konkursu jest upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającego 

w dniu 1 marca 2021 r. oraz kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie oraz 

postaw patriotycznych i pielęgnowanie pamięci o Bohaterach Narodowych i działalności drugiej 

konspiracji w latach 1944-1963. 

4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu wołomińskiego. 

5. W konkursie mogą wziąć udział również dzieci i młodzież uczęszczający do szkół poza terenem 

powiatu wołomińskiego, zamieszkujący jednocześnie na terenie powiatu wołomińskiego. 

6. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie 

Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu 

i go akceptuje. 

 

§ 2. Przebieg i Harmonogram Konkursu 

1. Prace konkursowe należy dostarczyć/przesłać do dnia 1 marca 2021 roku na adres Organizatora: 

Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem  

“Powiatowy Konkurs Żołnierze Wyklęci  - Bohaterowie Niezłomni”. Prace konkursowe 

powinny być zabezpieczone  

w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do zawartości i ew. uszkodzenie pracy. 

2. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu  

do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. 

http://www.powiat-wolominski.pl/
https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/
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3. Komisja dokona wyboru dwóch zwycięskich prac oraz prac zakwalifikowanych do wręczenia 

wyróżnień, w każdej z trzech kategorii. Komisja zastrzega sobie prawo do modyfikacji liczby 

laureatów i wyróżnionych prac. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 marca 2021 r.  na stronie internetowej: 

http://www.powiat-wolominski.pl/ i profilu facebookowym: 

https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/. 

5. Termin oficjalnego podsumowania Konkursu i uroczystego wręczenia nagród autorom 

zwycięskich prac zostanie ogłoszony przez Organizatora na stronie internetowej: 

http://www.powiat-wolominski.pl/ i profilu facebookowym: 

https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/,. 

6. Pytania dot. zasad konkursu należy kierować na adres mailowy konkurs@powiat-

wolominski.pl.  

7. Konkurs jest nadzorowany przez Organizatora. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści 

obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, 

niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady 

moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub 

rasowych, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań, stawianych przez 

Organizatora, zostaną usunięte przez Organizatora. 

8. Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie imienia i 

nazwiska do promocji Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

 

§ 4. Kategorie Konkursu 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Powiatu Wołomińskiego. 

2. Prace Konkursowe oceniane będą w trzech kategoriach: 

a) Kategoria uczniowie klas I – III szkół podstawowych – praca plastyczna wykonana dowolną 

techniką, 

b) Kategoria uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych – komiks lub praca multimedialna. 

c) Kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych – komiks lub praca multimedialna. 

 

§ 5. Parametry prac 

1. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną,  

w przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu. Organizator nie 

stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.     

2. Komiks powinien składać się z co najmniej sześciu plansz i stanowić zamkniętą całość.  

http://www.powiat-wolominski.pl/
https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/
http://www.powiat-wolominski.pl/
https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski/
mailto:konkurs@powiat-wolominski.pl
mailto:konkurs@powiat-wolominski.pl
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3. Prace multimedialne (animacja filmowa, film, itp.) wykonane dowolną techniką, nie powinny 

być dłuższe niż 5 minut. 

4. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Powiatowy Konkurs Żołnierze Wyklęci  - 

Bohaterowie Niezłomni”. Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na 

płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, 

adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu). 

5. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na 

przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda 

uczestników na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Uczestnik Konkursu może przysłać jedną pracę Konkursową wykonaną samodzielnie lub pod 

kierunkiem nauczyciela. Przesłanej pracy nie można edytować. 

6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę. 

3. Praca multimedialna może być wykonana w dowolnym programie komputerowym zgrana na 

nośnik zewnętrzny możliwy do odtworzenia, tj. płyta CD, pendrive USB. 

 

§ 6. Komisja Konkursowa. 

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez Starostę Wołomińskiego. 

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

3. Komisja Konkursowa ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania 

laureatów Konkursu. 

§ 6. Kryteria oceniania. 

1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, 

umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego. 

2. Oryginalność ujęcia tematu, kreatywność i autorefleksja. 

3. Poprawność językowa. 

4. Estetyka pracy. 

 

§ 7. Nagrody 

1. W każdej z trzech kategorii przyznaje się nagrody za I oraz II miejsce.  

a) Kategoria uczniowie klas I – III szkół podstawowych: I miejsce – Tablet, II miejsce - 

Cyfrowy aparat fotograficzny do fotografii natychmiastowej 

2. b) Kategoria uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych: I miejsce – Tablet, II miejsce - 

Cyfrowy aparat fotograficzny do fotografii natychmiastowej 
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c) Kategoria uczniowie szkół ponadpodstawowych – I miejsce – Tablet, II miejsce – Głośnik 

bezprzewodowy 

3. Komisja ma prawo do przyznawania wyróżnień. 

3. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe m.in. publikacje 

historyczne. 

4. Informacja o sposobie odbioru nagrody zostanie podana wraz postem zawierającym informację o 

rozstrzygnięciu konkursu. 

5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. 

 

§ 9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w 

Wołominie jest Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Starostwa Powiatowego w Wołominie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w 

Wołominie za pomocą adresu iod@powiat-wolominski.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Starosta Wołomiński – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie udzielonej zgody, o której mowa w § 4. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody, wskazanej §4. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w § 4. oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub 

historycznych lub cele statystyczne. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

file:///C:/Users/K.Szyszko/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/79F12J7X/iod@powiat-wolominski.pl
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c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, 

gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której 

dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 

danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest 

niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian 

ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje 

ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora 

są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie 

przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie 

Powiatowym w Wołominie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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§ 10. Postanowienia końcowe 

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio 

zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu. 

2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią 

niniejszego Regulaminu i akceptuje zasady w nim opisane. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Wydziale Obsługi Zarządu w Starostwie Powiatowym w 

Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin oraz na profilu Starostwa Powiatowego w 

Wołominie, na którym niniejszy Regulamin jest umieszczony. 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie 

naruszają praw nabytych Uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać 

od chwili jego opublikowania na stronie internetowej: http://www.powiat-wolominski.pl/ 

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis 

Facebook ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 

jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu. 

 

http://www.powiat-wolominski.pl/

