
REGULAMIN KONKURSU „Moje spotkanie z Żołnierzem Niezłomnym” 

(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moje spotkanie z Żołnierzem Niezłomnym” (dalej: 

„Konkurs”) jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 

Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 

fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 561881, posiadająca NIP: 6762489379, REGON: 361747890, zwana dalej 

„Organizatorem”. 

2. Konkurs jest organizowany w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Przypomnij młodym 

o Żołnierzach Niezłomnych – cykl webinariów oraz konkurs historyczny dla uczniów” 

zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w języku polskim. 

4. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej Żołnierzy Niezłomnych wśród młodego 

pokolenia Polaków. 

5. Konkurs trwa od 14 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. 

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

 §2 UCZESTNICY KONKURSU 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas V-VIII szkoły podstawowej, III gimnazjum oraz ich 

rówieśnicy (w wieku od 12 do 16 lat). 

2. Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego uczestnika konkursu (Załącznik nr 1). 

3. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik powinien do dnia 14 lipca 2019 r. (wg czasu urzędowego 
w Polsce) przesłać wiersz lub opowiadanie (dalej: „Pracę konkursową”) w formie elektronicznej 
na adres mailowy Organizatora: sekretariat@polonia.edu.pl (dalej: „Zgłoszenie”). 
3.1. format pliku: pdf, doc, docx, odt, 
3.2. Tekst może mieć maksymalnie 3 strony A4 (1800 znaków na stronę).  
3.3. W tytule wiadomości powinna się znaleźć nazwa konkursu, w treści wiadomości imię, 

nazwisko, wiek uczestnika oraz miejscowość zamieszkania. 
3.4. Do wiadomości mailowej musi być dołączone zdjęcie/skan Oświadczenia Rodzica podpisane 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (Uczestnika). 
4. Stworzona przez Uczestnika praca literacka: 

4.1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, 

4.2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, 

4.3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw 
autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku, 

4.4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik 
zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie. 
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 §3 [PRZEBIEG KONKURSU] 

1. Przebieg Konkursu jest nadzorowany przez Komisję złożoną z pracowników Organizatora. 
2. Zgłoszenia trwają do 14 lipca 2019 r. 
3. Po zakończeniu naboru prac konkursowych, w dniach 15 lipca 2019 – 17 lipca 2019 prace 

konkursowe zostaną skatalogowane oraz ocenione przez Komisję.  
4. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną poinformowani 

mailowo o konieczności podania adresu do wysyłki nagrody do dnia 17 lipca 2019 r. 
5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 21 lipca 2019 r. na adres 

sekretariat@polonia.edu.pl (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), 
wiadomości email zawierającej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu 
do wysyłki nagrody. 

6. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów do dnia 31 lipca 2019 w formie przesyłki pocztowej 
na adres podany w nadesłanej wiadomości email. 

7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez 
Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody. 

8. Lista Laureatów (zawierająca imiona oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) 
zostanie opublikowana w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. na stronie Organizatora 
https://polonia.edu.pl/ oraz na profilu Facebook Organizatora: 
https://plpl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/. 

 §4 [NAGRODY] 

1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody (dalej: „Nagrody”) o wartości 100 zł. 
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani 

żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda. 
5. Nagrody będą wysyłane do Laureatów po podaniu adresu korespondencyjnego. Podanie 

danych adresowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia otrzymanie 
Nagrody. 

    §5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Edukacji Polonijnej z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 
Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu 
zamieszczenia listy laureatów Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i 
finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania 
Nagród. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o 
ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

 §6 [PRAWA AUTORSKIE] 



1. Uczestnik Konkursu, w momencie Zgłoszenia przenosi autorskie prawa majątkowe do 
przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy 
Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i 
drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne 
wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, 
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, 
nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet. 

2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem 
udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych 
Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego 
urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w 
okresie jego trwania i po jego zakończeniu. 

  §7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA] 

1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do 
podejmowania decyzji w sprawie: 

1. wykluczania Uczestników Konkursu,  
2. usuwania Prac Konkursowych Uczestników. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez 
podania przyczyny. 

2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w 
siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej Organizatora. 

  



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Jako rodzic/opiekun prawny Uczestnika …………………………………………………………………., wyrażam zgodę 

na przetwarzanie przez Fundację Edukacji Polonijnej z siedzibą w Krakowie danych osobowych moich 

oraz dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Moje spotkanie z Żołnierzem Niezłomnym” (dalej 

jako "Konkurs"), w tym na publikację pracy literackiej dziecka w celu ogłoszenia wyników Konkursu 

na stronie internetowej Organizatora (https://polonia.edu.pl/), na profilu Facebook Organizatora 

(https://plpl.facebook.com/FundacjaEdukacjiPolonijnej/) oraz na Instagramie Organizatora 

(https://www.instagram.com/fundacjaedukacjipolonijnej/). Zgoda ma charakter nieodpłatny i 

dotyczy rozpowszechnienia pracy literackiej mojego dziecka (wraz z jego imieniem, nazwiskiem, 

wiekiem i miejscowością zamieszkania) na wskazanych wyżej stronach internetowych. Oświadczam 

jednocześnie, że zapoznałem/am się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez 

Fundację zamieszczonych wraz z ogłoszeniem o Konkursie. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


