
 
Regulamin konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” 

pod patronatem Burmistrza Żelechowa 
 

  
I. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie. 
II. Konkurs ma na celu: 

a) upowszechnianie wiedzy o żołnierzach polskiego powojennego podziemia 
niepodległościowego i antykomunistycznego,  

b) kształtowanie świadomości narodowej uczniów, 
c) wspieranie postaw patriotycznych, 
d) kultywowanie pamięci o ofiarach sowieckich represji, 
e) zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych, 
f) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

III. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Żelechów. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą 
wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna 
prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.  

IV. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest samodzielne wykonanie jednej prezentacji multimedialnej 
(zawierającej nie więcej niż 30 slajdów) lub jednego filmu (trwającego do 5 minut) dotyczących 
tematyki Żołnierzy Wyklętych. Praca może przedstawiać wybrane postacie oraz wydarzenia 
związane z polskim powojennym podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym. 

V. Autorem pracy konkursowej może być tylko jedna osoba. 
VI. Prace konkursowe muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nigdzie publikowane 

ani nagradzane. 
VII. W pracy można wykorzystać zdjęcia i grafiki dostępne w Internecie pod warunkiem podania 

źródła. Zaleca się zamieszczenie na końcu pracy spisu wykorzystanych przy jej tworzeniu 
materiałów źródłowych. 

VIII. Pracę należy przesłać do dnia 25 lutego 2021 r. włącznie na adres mailowy mgok@wp.pl, w 
tytule wiadomości podając nazwę Konkursu bądź dostarczyć pracę na nośniku elektronicznym 
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

IX. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia stanowiącą 
Załącznik do niniejszego Regulaminu. 

X. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 
XI. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, 
2) umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni, 
3) opisanie kontekstu historycznego, 
4) oryginalność ujęcia tematu, 
5) estetyka pracy, 
6) jakość techniczna. 

XII. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Nagrodą główną jest tablet. 
XIII. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub 

mailową na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszenia. 
XIV. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu. 
XV. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
XVI. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
XVII. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz 

wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, klasa, szkoła 
na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, Facebooku Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Żelechowie. 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

 
konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” pod patronatem Burmistrza Żelechowa 

 
 
Uwaga: dla uczestników poniżej 18 roku życia oświadczenia składają rodzice/opiekunowie prawni 

 
 
 
Imię ........................................     Nazwisko .....................................................    Klasa    ………………………………………………...  Szkoła  
…………………………………………………………………………………………………………….... Uczestnika Konkursu 
 
 
Numer telefonu kontaktowego * ……………………………………………………………………….………………………………………….……………………………  
adres e-mail ……………...................……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
 
 
 
 
*Podanie tej informacji nie jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ale ułatwi kontakt Organizatorowi z Uczestnikiem. 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA / RODZICA/OPIEKUNA 
 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” organizowanego przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie pod patronatem Burmistrza Żelechowa i że akceptuję wszystkie warunki 
regulaminu. 
 
                       ......................................................................... 
                                                                                                                                         (Czytelny podpis uczestnika/rodzica/opiekuna) 
 
 
 
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka *** na potrzeby 

przeprowadzenia konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).  
 
 

……………………………….…………………………………………………….  
                                 czytelny podpis 

              rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika  
  
 

3.  Oświadczam, że moja praca/praca mojego dziecka*** przesłana na konkurs „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” jest 
wynikiem mojej samodzielnej pracy /samodzielnej pracy mojego dziecka*** oraz udzielam Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury w Żelechowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji  na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium 
całego świata na następujących polach eksploatacji:  
(a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
(b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;  
(c) użyczenie egzemplarzy utworu;  
(d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;  
(e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  i w czasie przez siebie 
wybranym.  

3.1 Zezwalam również na niezależne udzielanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie dalszych licencji na 
korzystanie z mojej pracy konkursowej.  

3.2 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe  do utworu, a w szczególności, że 
utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.  

 
 

….…………………………………………………………………... 
        czytelny podpis  

podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika  
 

 



4. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie mojej /mojego 
dziecka*** pracy konkursowej oraz jej publikację na stronach internetowych które zostały wymienione w punkcie XVII 
Regulaminu.  

Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 

Żelechowie.  

 
………………………………………………………………………... 

                                                                                                      czytelny podpis 
                                                                                                          podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika 
 
***Skreślić niepotrzebne – dot. osób pełnoletnich których udział nie wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie z siedzibą: ul. Traugutta 
5, 08-430 Żelechów, tel. 25 754 11 60. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Krzysztofem 
Mikulskim pod adresem e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl  

3. Administrator danych osobowych  Państwa dane wyłącznie w celu: 

1) przeprowadzenia konkursu „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”; 

2) ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród; 

3) publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu; 

4) dane osobowe rodziców/ opiekunów prawnych Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w 
celu udokumentowania zgody na udział dziecka – Uczestnika Konkursu w Konkursie. 

 

4.   Podstawą prawną przetwarzania danych będzie : 

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - w 
związku ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; 

- art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości. 

5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO  na  potrzeby  organizacji  i  
przeprowadzenia  konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, 
dla których zostały zebrane.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w 
Konkursie. Niepodanie numeru telefonu, nie powoduje braku możliwości udziału w Konkursie ale utrudni kontakt organizatora z 
Uczestnikiem. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich 
zostały zebrane to jest w celach określonych w ust. 4  (5 lat ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie danych 
laureatów oraz pozostałych uczestników do wyczerpania celu przetwarzania) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w 
jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do 
chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

9. Administrator przekaże Państwa dane Gminie Żelechów oraz podmiotom wspomagającym w informatycznym przetwarzaniu 
danych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

10. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia 
sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej 
przez Pana/Panią zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w Konkursie. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub 
drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl. 

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani,  
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
 
 

                                                                                                            …………….………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                              czytelny podpis 


