
„Zostań herosem niepodległości III” 

 
Konkurs na najwierniejsze odzwierciedlenie postaci 

Regulamin 

 

1. Konkurs na jak najwierniejsze odzwierciedlenie postaci, która sto dwa lata temu 

zabiegała o naszą wolność i niepodległość, organizowany jest przez Miasto 

Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury (dalej jako: „konkurs”). 

2. Celem konkursu jest zachowanie pamięci o osobach ważnych dla historii 

naszego kraju. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek publicznych i niepublicznych 

z terenu Miasta Gniezna w dwóch kategoriach wiekowych: 

      - przedszkola, 

- szkół podstawowych,  

4. Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać nauczyciel lub dyrektor 

placówki. 

5. Każda z placówek może zgłosić do trzech reprezentantów przedstawiających 

osoby, które sto dwa lata temu zabiegały o wolność i niepodległość narodu 

polskiego (preferowane z lat 1918/1919), które spełniają kryterium konkursowe. 

Jednocześnie proponowany jest wewnętrzny etap, mający na celu wyłonienie 

trzech najlepszych reprezentantów z danej placówce (decyzja należy do 

Dyrekcji każdej z placówek). 

6. Technika odzwierciedlenia postaci jest dowolna. Oceniana będzie 

pomysłowość w jak najwierniejszym przedstawieniu postaci przy wykorzystaniu 

strojów samodzielnie wykonanych (stroje gotowe nie będą odrzucane). 

Istotnym elementem będzie także charakteryzacja postaci (wizerunek twarzy, 

itp.). 

7. Zgłoszenie odbywa się poprzez dostarczenie kart zgłoszeniowych (załącznik nr 

1), kart informacyjnych uczestników (załącznik nr 2) oraz zdjęć  

przedstawiających uczestników odzwierciedlających wybraną postać (zdjęcie 

ma przedstawiać każdego z uczestników osobno, nazwa pliku zdjęcia powinna 

zawierać imię i nazwisko uczestnika. Zgłaszać można maksymalnie trzech 

reprezentantów placówki, o których mowa w punkcie 3. Osoba zgłaszająca z 

punktu 4, zobowiązana jest o dołączenie  pisemnej informacji (imię i nazwisko, 

jednozdaniowy opis) na temat osób, w które wcielają się osoby wybrane do 



konkursu. Jeżeli jest to np. powstaniec anonimowy, informację taką także 

trzeba zaznaczyć. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 listopada 2020 roku do 

godziny 15:30. Decydujący jest dzień wpływu kart zgłoszeniowych do 

organizatora.  

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na podstawie otrzymanych zgłoszeń 

wraz ze zdjęciami ucharakteryzowanych uczestników. Komisja Konkursowa o 

wyniku konkursu, poinformuje 11 listopada za pośrednictwem stron 

internetowych: mok.gniezno.pl oraz Gniezno.eu 

9. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla zdobywców pierwszych trzech 

miejsc w konkursie oraz wyróżnień, w dwóch kategoriach: przedszkola oraz 

szkoły podstawowe. Nagrody zostaną przekazane osobom zgłaszającym 

uczestników, w celu przekazania ich poszczególnym laureatom 

10. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja 

Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.  

11.  Kartę zgłoszeniową, kartę informacyjną uczestnika  oraz zdjęcie, można 

przesyłać na adres zostanherosem@mok.gniezno.pl, przynieść osobiście lub 

nadesłać pocztą: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno  

12.  Wszelkich informacji udziela: osoba z MOK Paulina Lewandowska tel. 61 426 46 

30, mail: zostanherosem@mok.gniezno.pl 
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Załącznik 1 

Karta zgłoszeniowa 

„Zostań herosem niepodległości III” 

Konkurs na najwierniejsze odzwierciedlenie postaci 

 

Imię i nazwisko autora: 

Szkoła i klasa: 

Wiek:  

 

Oświadczenie  

(ze względu na brak zdolności do czynności prawnych oświadczenie powinien 

wypełnić i podpisać opiekun dziecka) 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek  

mojego dziecka (w formie zdjęcia) w tym imienia i nazwiska 

……………………………………………, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w 

konkursie „Zostań Herosem Niepodległości III” organizowanym przez Miasto Gniezno i 

Miejski Ośrodek Kultury 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być 

cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

W związku z uczestnictwem w konkursie „Zostań Herosem Niepodległości III” 

organizowanym przez Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury wyrażam zgodę na 

rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka* w (literą X 

zaznaczyć właściwe): 

□ publikacjach na stronie internetowej, mok.gniezno.pl oraz Gniezno.eu 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,  

□ kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej 

□ gablotach i na tablicach ściennych  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały 



cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w 

dowolnym czasie. 

* niewłaściwe skreślić 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Zostań 

Herosem Niepodległości III”  jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie (adres: ul. 

Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno, tel. 61 426 46 30, e-mail: sekretariat@mok.gniezno.pl).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji w/w imprezy oraz 

upubliczniania wizerunku.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której 

dane dotyczą cofnie zgodę.    

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.   

6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach konkursu „Zostań 

Herosem Niepodległości III” dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 



 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Organizacja konkursu „Zostań Herosem Niepodległości III”  jest związana z 

koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca 

czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

Załącznik 2  

 

Karta Informacyjna Uczestnika 

 

„Zostań herosem niepodległości III” 

Konkurs na najwierniejsze odzwierciedlenie postaci 

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

Szkoła i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu: 

 

Krótki opis (maksymalnie 3 zdania) postaci, w którą wciela się uczestnik konkursu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 …………………………………………………  

(data, podpis dyrektora lub nauczyciela placówki,  

z której wytypowany jest uczestnik konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


