
II Gdyński międzyszkolny konkurs o Żołnierzach Niezłomnych – 2018/2019 r.  

Regulamin: 

  

1. Organizatorzy: 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni im. Lucjana Cylkowskiego 

ul. Halicka 8, 81-506 Gdynia  

 

1.1. Wsparcie merytoryczne: 

Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku 

  

2. Cel konkursu: 

 Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. 

 Pielęgnowanie wartości, ideałów i postaw patriotycznych. 

 Utrwalanie szacunku i podziwu dla dziedzictwa narodowego.  

 Zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.  

 Poszerzanie wiedzy historycznej.  

 Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i 

selekcjonowania informacji w różnych źródłach.  

 

3. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach: 

 0-III praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci” 

 IV-VIII praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci” oraz konkurs wiedzy o historii Polski 

1944-1963 r. 

3.1. Uczniowie w części plastycznej występują samodzielnie. Każda szkoła może wystawić 

nieograniczoną liczbę uczestników. Jedne uczestnik może wysłać jedną prace plastyczną.  

3.2. Uczniowie w części konkursu wiedzy występują w drużynie trzyosobowej, niezależnie od klasy 

do jakiej uczęszcza (IV-VIII). Każda szkołą może wystawić do trzech drużyn.  

 

4. Miejsce składania prac i konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Gdyni  

 

5. Jury. 

Przedstawiciele IPN, nauczyciele opiekunowie uczniów, przedstawiciele zaproszonych organizacji 

kombatanckich oraz władz miejskich. 



 

6. Nagrody: 

Wedle otrzymania dofinansowania przez Urząd Miasta Gdyni oraz sponsorów.  

 

7.1. Lektury do konkursu (dostępne przez Internet): 

 https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/patroni-naszych-ulic/15855,Major-Hieronim-

Dekutowski-Zapora-19181949.html 

 http://zagonczyk.ipn.gov.pl/ 

 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16911,Wykleci-Niezlomni-1944-

1963.html 

 http://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/16307,Jeden-z-wykletych-Feliks-

Selmanowicz-Zagonczyk-19041946-publikacja-w-formacie-pd.html 

 https://gdansk.tvp.pl/25747677/odc-11062016 

 

7.2. Sposób wykonania pracy plastycznej.  

Wykonanie pracy plastycznej ma charakter dowolny, musi być pracą własną uczestnika, w formacje 

A1. Dotyczyć tematyki „Żołnierze Wyklęci”.  

 

8. Harmonogram: 

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu wiedzy do 24 II 2019 r. 

Termin nadsyłania prac plastycznych do 24 II 2019 r. 

Termin konkursu wiedzy 27 II 2019 r.  

 

9. Zasady udziału w konkursie: 

Złożenie zgłoszenia tożsame jest z akceptacja niniejszego regulaminu. 

Udział w konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny. W Konkursie mogą wziąć udział 

uczniowie szkół podstawowych z miasta Gdyni. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział                   

w Konkursie wyrażają zgodę w momencie zgłaszania uczestników na zbieranie, przetwarzanie                

i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu 

w celu jego przeprowadzenia i promocji. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie 

i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw 

pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody 

oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia 

roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności                           

za ewentualne naruszenia dóbr/praw osób trzecich przez autorów prac zgłoszonych do Konkursu. 

Prace nadesłane w konkursie zostają zwrócone autorom na ich prośbę po zakończeniu Konkursu. 

Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na upubliczniania prac  



w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach 

prasowych i telewizyjnych przez organizatorów Konkursu. Wszelkie odwołania dotyczące 

Konkursu należy kierować do organizatorów w formie pisemnej.  

 

10. Ochrona danych osobowych  

10.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Szkoła 

Podstawowa nr 13 z siedzibą w Gdyni, przy ul. Halickiej 8. Przetwarzanie danych osobowych 

odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

10.2. Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się                                  

za pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@3city-it.pl 

10.3. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji                                

i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych. 

10.4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału                         

w konkursie. 

10.5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych; 

b) usunięcia danych; 

c) ograniczenia przetwarzania danych; 

d) przenoszenia danych; 

e) wniesienia sprzeciwu; 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

10.6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko; 

b) klasa i szkoła. 

10.7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10.8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

o wynikach konkursu. 

10.9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 



10.10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa. 

10.11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów. 

10.12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób 

fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator                                                    

w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia; 

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych; 

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub                

w inny sposób przetwarzanych. 


