
  
 
Zadanie dofinansowane  
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

Regulamin konkursu 

pn. „BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ” 
 

 

§ 1 | 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi 

Razem”. Adres: ul. 1 Maja 7C; 09-402 Płock, tel/fax: 24 268 37 74;  

e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl . 

2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn.: „Bohaterowie niepodległej” 

dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

3. Konkurs skierowany jest do szkół oraz grup młodzieżowych działających przy 

domach kultury, bibliotekach z terenu powiatów: płockiego, sierpeckiego, 

sochaczewskiego, gostynińskiego, płońskiego i miasta Płocka. 

4. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.mlodzirazem.pl  

 

§ 2  

CEL KONKURSU 

 

Celem głównym konkursu pn. „Bohaterowie niepodległej” jest zainteresowanie dzieci, 

młodzieży oraz lokalnej społeczności tematyką związaną z Narodowym Świętem 

Niepodległości, jego historią oraz stworzenie zbioru materiałów prezentujących historie 

osób oraz wydarzeń, które przyczyniły się do odrodzenia niepodległej, opowieści  

o ludziach i wydarzeniach związanych z ich rodziną, miejscowością czy regionem. 

 

§ 3  

PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Zebranie przez dzieci i młodzież informacji o losach osób lub wydarzeniach, którzy/które 

przyczynili się do odrodzenia niepodległej Polski. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do 

przygotowania materiału/opracowania (wymagana forma cyfrowa pracy) na podstawie 

dokumentów archiwalnych, wywiadów, fotografii, itp. przedstawionych w formie opisowej 

przedstawiającej sylwetkę osób/osoby lub wydarzenia. Dodatkowo każde opracowanie 

powinno zawierać: prezentację multimedialną lub film krótkometrażowy, lub vlog filmowy 

bądź też plakat, folder lub zdjęcia.  

2. Prace w dwóch kategoriach wiekowych – konkurs zespołowy:  

 I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I - VI 

 II kategoria - uczniowie szkół podst. klas VII - VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną umieszczone w publikacji pn. „Bohaterowie 

niepodległej”.  

 

§4   

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Warunkiem koniecznym będzie wypromowanie przez dzieci i młodzież wyników swojej 

pracy wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez zorganizowanie akademii, spotkania 

ze świadkiem historii, przedstawienia itp.  
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§5 

PRZEBIEG KONKURSU 

4. do 10 września 2018r. - przesłanie - zgłoszeń udziału  projekcie - załącznik nr 1, 

5. do 30 października 2018r. - praca zgłoszonych grup. 

6. Zbieranie informacji o losach osób oraz wydarzeniach, które przyczyniły się do odrodzenia 

niepodległej Polski. Ponadto wypromowanie wśród społeczności szkolnej oraz lokalnej 

wyników swojej pracy poprzez zorganizowanie akademii, spotkania ze świadkiem historii, 

przedstawienia itp. 

7. do 31 października 2018r. - przekazanie zebranych i opracowanych prac do biura 

Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” wraz z załącznikami  

nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 

8. do 16 listopada 2018r. - powołanie komisji konkursowej. Komisja będzie oceniała na 

podstawie załączonego opisu podjętych działań, jak również na podstawie nadesłanych 

prac oceniając ich wartość merytoryczną i jakość wykonania. 

9. Grudzień 2018r. - wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie.  

Nagrody będą przeznaczone dla szkół. Ponadto prezentacja publikacji „Bohaterowie 

niepodległej”.  

10. Zgłoszenie udziału oraz prace konkursowe należy przesyłać na adres: 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem”. 

Adres: ul. 1 Maja 7C; 09-402 Płock, tel/fax: 24 268 37 74; 

e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl . 

 

§5   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nadesłanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich  

do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych  

i wyróżnionych prac w wydawnictwach, na stronach internetowych, w mediach 

i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji zadania podając dane 

autora.  

3. Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich publikacją.   

4. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

i oświadczeniem, że złożone prace zostały zrobione osobiście.  

5. Organizatorzy pozostawiają dowolność w interpretacji tematu konkursu. 

 

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel.  24 268 37 74  

lub wysyłając pytania na adres e-mail fundusz@mlodzirazem.pl 

 

Osoba do kontaktu: 

Dariusz Winiarski 
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Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie udziału w Konkursie 
„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ”  

 

Nazwa grupy: …………………………………………………………………….….…. 

Opiekun grupy: 

1. ………………………       tel………………………   e-mail……………………….. 

 I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I - VI 

 II kategoria - uczniowie szkół podst. klas VII - VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

ZGŁOSZONA PRACA: 

Proponowany tytuł pracy:....................................................................................................... 

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

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

Adres szkoły/ośrodka kultury:……………………………………………………………….. 

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

E-mail:…………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu   

„Bohaterowie niepodległej” – Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -Młodzi Razem”   

w celach wynikających  z udziału w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 

2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób 

fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływy tych 

danych nr 2016/679 (RODO). 

 

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

    (miejscowość, data)                             (podpis opiekuna grupy)                 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

należy wysłać pocztą tradycyjną  

lub elektroniczną bądź faksem 

 

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” 

ul. 1 Maja 7C 

09-402 Płock 

tel/fax: 24 268 37 74 

www.mlodzirazem.pl 

e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl 

 

http://www.mlodzirazem.pl/
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Załącznik nr 2 

 

Karta uczestnictwa w Konkursie 
„BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ” 

 

 

 I kategoria - uczniowie szkół podstawowych klas I - VI 

 II kategoria - uczniowie szkół podst. klas VII - VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Nazwa grupy: ……………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska członków grupy: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

6. ……………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………………………………… 

9. ……………………………………………………………………………………… 

10. ……………………………………………………………………………………… 

11. ……………………………………………………………………………………… 

12. ……………………………………………………………………………………… 

13. ……………………………………………………………………………………… 

14. ……………………………………………………………………………………… 

15. ……………………………………………………………………………………… 

 

Opiekun grupy: 

1. ……………………………      tel…………………      e-mail……………………….. 

 

Adres szkoły/ośrodka kultury:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………… 

Telefon:…………………………….. 

E-mail:……………………………… 

 

 

 

 

 

 



  
 
Zadanie dofinansowane  
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 

 

ZGŁOSZONA PRACA: 

 

Tytuł pracy: ............................................................................................................. 

 

 

Załącznikiem do karty jest materiał/opracowanie wraz z: 

  prezentacją multimedialną 

  filmem krótkometrażowym,  

  vlogiem filmowym, 

  plakatem, 

  folderem, 

  zdjęciami. 

 

Opis prezentacji zgłoszonej pracy  
(prosimy o krótki opis prezentacji - kiedy się odbyła, ile osób w niej uczestniczyło, jaką miała 

formę np. apel, informacje w mediach, druk ulotek, spotkania, informacje na stronie www itd.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ………………….             …..…………………                      ……..……………………. 

(miejscowość, data)       (podpis opiekuna grupy)                 (podpis dyrektora szkoły/instytucji 
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Załącznik nr 3 

 

OŚWIADCZENIE 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu   

pn. „Bohaterowie niepodległej” tj. Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -Młodzi Razem” w celach 

wynikających  z udziału w Konkursie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz 

swobodnego przepływy tych danych nr 2016/679 (RODO). 

 

Mam świadomość dobrowolności podania danych osobowych. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że Administratorem danych osobowych  

jest Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem” z siedzibą w Grzybowie,  

09-533 Słubice, Grzybów ½,, Biuro w Płocku ul. 1 Maja 7C . Czas przetwarzania danych osobowych zostanie 

określony w zgodzie z w/w Rozporządzeniem w dniu 25 maja 2018r. Oświadczam również, że zostałem/am 

poinformowany(a), iż mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Ponadto mam 

prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania moich danych osobowych przez Fundację, cofnąć 

zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w 

ustawy oraz RODO (od 25 maja 2018r.). Ponadto oświadczam, iż w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia 

mojej pracy w konkursie, wyrażam zgodę na opublikowanie w publikacji, na stronie Organizatora 

www.mlodzirazem.pl i facebooku oraz na liście uczestników moich danych osobowych, obejmujących imię i 

nazwisko oraz nazwę szkoły." 

  

Poprzez wysłanie pracy konkursowej nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie 

prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)." 

 

Wyrażenie zgody przez wszystkich autorów pracy oraz opiekuna grupy na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu jest warunkiem udziału w konkursie. 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek 

mojego syna/córki ………………………………………………..……(imię i nazwisko) 

zarejestrowanych podczas spotkania podsumowującego konkurs,  

w mediach tj.: Internecie, prasie, telewizji. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb realizacji konkursu przez 

Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem". 

 

 

Podpis 

(w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny) 

 

 

 ……………………………….…….. 

 

http://www.mlodzirazem.pl/

