
Stowarzyszenie PATRIOTYCZNY GŁOGÓW 
 

zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych 
do udziału w 

 
VII edycji Konkursu plastyczno-historycznego 
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” 

 
 

REGULAMIN VI EDYCJI KONKURSU  
 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): 
 
"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 
samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jaki w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i 
narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... " 
 

I. Organizatorzy Konkursu: 
1. Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. 

 
 

II. Cele Konkursu: 
 

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2020). 
2. Upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wiedzy o 
żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie 
światowej. 
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, 
regionalnej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych. 
4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie 
uzdolnień uczniów. 
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i 
pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963. 
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego po II wojnie światowej. 
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy 
Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne 

 
 
 
 
 
 
 
 



III.        Kategorie prac: 
 
Uczestnik przygotowuje pracę w kategorii: 
1. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych. 
 
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych 

- uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3 

- uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6 

- uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8  

 
           IV.           Kryteria oceniania: 
 
1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach 
Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie                  
kontekstu historycznego. 
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja. 
3. Poprawność językowa. 
4. Estetyka pracy. 
5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod 
kierunkiem nauczyciela. 
6. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice 
plastycznej i wybranych środkach wyrazu. 
 
            V.        Parametry prac konkursowych: 
 
1. Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy pod 
kierunkiem nauczyciela. 
2. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnym formacie– dowolna wielkość 
maksymalna i minimalna, technika dowolna. 
3. Prace powinny być opatrzone dopiskiem „Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. 
Dodatkowo każda praca musi być podpisana na odwrocie w następujący sposób: 
autor, tytuł, klasa, szkoła, nr telefonu w celu powiadomienia o przyznaniu nagrody. 
4. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie 
rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. (Wzór oświadczenia 
jest w załączniku do Regulaminu) 

 
VI.          Przebieg Konkursu: 

 
1. Prace konkursowe będą odbierane ze szkół 29 kwietnia 2022 roku. 
 2. Wyniki Konkursu – będą ogłoszone do 4 maja 2022 r. Do tego czasu wszyscy 
laureaci konkursu oraz ich opiekunowie zostaną poinformowani o zajętym miejscu 
3. Podsumowanie VII Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 
 w niedzielę 8 maja 2022 roku o godzinie 16:00, podczas Uroczystej Gali w 
Muzeum Archeologiczno Historycznym w Głogowie. Uroczysta Gala połączona 
będzie z wernisażem zwycięskich prac zgłoszonych do konkursu.  
 
 
 
 



VII.  Jury: 
 
1. W skład Jury wchodzą nauczyciele, plastycy, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, przedstawiciele organizatorów. 
2. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie. 
3. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów 
Konkursu. 
          

VIII.      Nagrody: 
 
1. W każdej z trzech kategorii przyznaje się nagrody. 
2. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień. 
3. Współorganizatorzy, patroni medialni i związki kombatanckie mogą wyróżnić 
najlepsze prace. 
4. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. 
książki historyczne. 
5. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą. 
 
           IX.     Zasady uczestnictwa: 
 
1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia 
zawarte w niniejszym regulaminie. 
2. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 
3. Konkurs ma charakter jawny. 
4. Członkowie rodzin członków Jury do drugiego stopnia pokrewieństwa nie mogą brać 
udziału w Konkursie. 
5. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 
wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz 
upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia 
i promocji. 
6. 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 praw osób trzecich przez autorów 
zgłoszonych do Konkursu prac. 
7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy 
wyrażają zgodę na prawo organizatorów Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości 
lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wymienionych polach 
eksploatacji: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych 
oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich 
nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na 
czas nieograniczony. 
8. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Stowarzyszenia Patriotyczny 
Głogów, adres ul. Galla Anonima 4/6, 67-200 Głogów, KRS 0000501497 
9. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, zawierające nieznane wcześniej treści i 
pamiątki rodzinne zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN. 
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 690 499 656             

 



Oświadczenie 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka  
 
……………………………………………………………………………………………..… 
na potrzeby organizacji VII edycji Głogowskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – 
Bohaterowie Niezłomni”  
 
 
 

 …………………………………. 
(data i podpis opiekuna prawnego) 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem danych osobowych będzie Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów 
(nazwa) 

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących danych 

osobowych można kontaktować się ze Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów, tel.690499656   

3. Dane osobowe dziecka będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz jego promocji, na 

podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, upoważnione przez Administratora podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub   

ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wycofania wyrażonej zgody. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie 

będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu jej wycofania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 
 
 
 
 


