
Regulamin konkursu „Straconka-moja mała ojczyzna”

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Straconka-moja mała ojczyzna” zwanego dalej „Konkursem” jest 
Stowarzyszenie „Straconka moim domem”, z siedzibą przy ul. Górskiej 6a w Bielsku-Białej, zwane dalej 
„Organizatorem”.

Partnerzy:

Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej

Rada Osiedla Straconka

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej       

2.Cel ogólny konkursu: 

 Popularyzacja wiedzy historycznej dotyczącej dzielnicy Straconka wśród dzieci i młodzieży, i 
zachęcanie ich do samodzielnego jej zdobywania;

 Rozwijanie myślenia krytycznego i wyobraźni historycznej, umiejętności analizowania i posługiwania
się  informacjami  zawartymi  w  literaturze  przedmiotu  oraz  pochodzącymi  bezpośrednio  ze  źródeł
historycznych;

 Kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych;

 Kształtowanie  tożsamości  lokalnej  poprzez  zrozumienie  znaczenia  Straconki  i  jej  mieszkańców  dla
dziejów ogólnonarodowych;

 Promowanie wśród dzieci i młodzieży walorów przyrodniczych środowiska lokalnego oraz rozbudzanie
zainteresowania przyrodą własnego regionu;

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej.

3. Przedmiotem Konkursu są odpowiednio dla grupy wiekowej: prace plastyczne dla grupy wiekowej klas I-III, 
prace fotograficzne lub  pisemne dotyczące historii oraz przyrody Straconki dla grupy wiekowej klas IV-VIII

W grupie wiekowej klas I-III uczestnicy wykonują pracę plastyczną na temat „Mieszkam w Stracone”

W grupie wiekowej klas IV-VIII uczestnicy wybierają jedną z kategorii:

1. fotografia: Moja Straconka-tu mieszkam.
lub

2. praca pisemna: Straceński bohater.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 
(http://straconkamoimdomem.opw.pl ) oraz na stronie fanpage’u  (https://www.facebook.com/Straconka-moim-
domem-2315007028757615/). Dodatkowo wyróżnione prace fotograficzne zostaną w miarę możliwości 
opublikowane w formie kalendarza, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby lokalnej społeczności, 
zgodnie ze statutem Organizatora.

5. Wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w 
Bielsku-Białej w listopadzie 2020r. 

6. Wręczenie nagród odbędzie się 07.11.2020. w czasie uroczystego koncertu patriotycznego w kościele Matki 
Bożej Pocieszenia w Straconce.

https://www.facebook.com/Straconka-moim-domem-2315007028757615/
https://www.facebook.com/Straconka-moim-domem-2315007028757615/
http://straconkamoimdomem.opw.pl/


PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Uczestnicy i warunki konkursu:

 Grupa wiekowa I –Szkoła Podstawowa klasa I – III

W tej grupie uczestnicy wykonują w dowolnej technice plastyczną na temat „Mieszkam w Stracone”. Prace 
powinny być wykonane samodzielnie, bez wykorzystania gotowych elementów plastycznych zakupionych w 
sklepie. 

Nadesłane prace należy opisać według następującego wzoru: 
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 Grupa wiekowa II –Szkoła Podstawowa klasa IV-VIII

W tej grupie wiekowej uczestnicy wybierają jedną z kategorii:

fotografia: Moja Straconka-tu mieszkam.
lub
praca pisemna: Straceński bohater.

Kategoria fotografia: Moja Straconka-tu mieszkam.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia przedstawiające Straconkę i jej okolice. Fotografie 
powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie 
(współautorstwo). Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub wywołane w formacie 20x25. Nie zezwala 
się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej 
wymogów.
Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię 
zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę 
na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

Nadesłane prace należy opisać według następującego wzoru: 
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Kategoria praca pisemna: Straceński bohater.

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie 
w dowolnym gatunku literackim (opowiadanie, nowela, prace stylizowane na reportaże czy listy) i dowolnej 
formie (dramatycznie, romantycznie, z dreszczykiem bądź na wesoło) tekstu, którego treść nawiązuje do 
prawdziwych historii mieszkańców Straconki, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w czynie 
niepodległościowym lat 1918-1945. 

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej 
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. Praca konkursowa może obejmować 
maksymalnie 5 stron A4 czcionką Times New Roman 12. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.

Nadesłane prace należy opisać według następującego wzoru: 
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3. Terminarz:
• przyjmowanie prac do konkursu: 14.09.2020.– 16.10.2020r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 19.10.2020 – 30.10.2020.
• wręczenie nagród i dyplomów nagrodzonych prac – 07.11.2020.

4. Opisane prace, we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych,  należy nadesłać w formie 
elektronicznej na adres: straconkamoimdomem.konkurs@gmail.com  z dopiskiem konkurs „Straconka-
moja mała ojczyzna”  lub do nauczycieli prowadzących w szkole partnerskiej wraz z wypełnionym 
oświadczeniem (zał 1).

OCENA PRAC

1.Ocena prac: Jury powołane przez Organizatorów oceni prace w poszczególnych kategoriach. Szczególnie 
ważne w ocenie będzie kreatywność, pomysłowość i samodzielność wykonywanych prac. W każdej kategorii 
zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace, zostaną też przyznane wyróżnienia. Werdykt jury jest ostateczny.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na 
własność organizatora, a na co autor pracy wyraża zgodę poprzez uczestnictwo w konkursie. 

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora. Wyniki konkursu dostępne będą na 
stronie internetowej organizatora, laureaci będą zawiadomieni drogą telefoniczna lub e-mailową.

6. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa 
polskiego.

8. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, 
pozostają one własnością intelektualną autorów.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. RODO informuję, iż Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu do konkursu jest 
Stowarzyszenie "Straconka Moim Domem" w Bielsku-Białej, ul. Złoty Potok 6A, 43-318 Bielsko-Biała. 

Przetwarzanie danych osobowych: 

1) Organizator informuje także, że podczas uroczystości rozstrzygnięcia konkursu może być prowadzona 
rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia w celach promocyjnych Stowarzyszenia "Straconka Moim 
Domem" zgodnie z art. 81 ust 2 lit 1 i 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz. 
1669 z późn. zm.). Stowarzyszenie "Straconka Moim Domem" zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie 
będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu 
jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zbiorcze 
zdjęcia będą wykonywane zgodnie z art. 81 ust 2 lit 2 ustawy o prawach autorskich i nie jest wymagana zgoda 
na ich wykorzystanie i publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach Facebook 
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Organizatora. Zdjęcia indywidualne będą wykorzystane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez uczestnika na 
wykorzystanie wizerunku. 

2) Zgłoszenie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

3) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

a) Administratorem danych osobowych uczestników jest Stowarzyszenie "Straconka Moim Domem", ul. Złoty 
Potok 6A, 43-318 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 

b) Dane osobowe będę przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu w oparciu o dane 
przekazane przez uczestników na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).          

c) W ramach konkursu przetwarzane będą dane osobowe tej. imię i nazwisko -wiek uczestnika, kategoria - 
telefon kontaktowy celem przyjęcia zgłoszenia, zakwalifikowania do odpowiednich grup wiekowych oraz 
wydania ewentualnych dyplomów dla laureatów. Przetwarzany będzie także wizerunek uczestników w związku 
z art. 81 ust 2 ustawy o prawie audytorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2018 poz.1669 z póżn. zm.) oraz w 
oparciu o wyrażoną zgodę art. 6 ust 1 lit. a) RODO.

d) Podanie danych osobowych określonych formularzu zgłoszeniowym oraz określonych niniejszym 
Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne celem zgłoszenia i udziału w konkursie.    

 e) Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu tj. 
upoważnieni pracownicy administratora czy jury oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy przepisów 
prawa.                                                                  

  f) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, chyba, że 
niezbędny będzie dłuższy czas przechowywania np. ze względu na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne.    

 g) Uczestnicy konkursu, lub ich prawni opiekunowie posiadają prawo dostępu do treści pozyskanych danych 
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w 
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania dokonanego przez Administratora na postawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 
Informujemy także, że przysługujące prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od ich stosowania.     

h) Posiadają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.            

   i) Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie będą 
także przekazane do innych podmiotów.



 

Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

NIEPEŁNOLETNIEGO UCZETNIKA KONKURSU*1 

„Straconka-moja mała ojczyzna”

Działając  na  rzecz  Uczestnika  Konkursu  ……………………………………………..
………………………………, wyrażam zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu,
z którym się zapoznałem/am* i którego treść akceptuję.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestnika  przez  Organizatorów  Konkursu,  tj.
Stowarzyszenie  „Straconka  moim  domem”  w  celu  realizacji  Konkursu,  a  także  przez  Partnerów  Konkursu  w  celu
upowszechnienia informacji i promocji Konkursu i jego wyników na zasadach zawartych w załączonej do Regulaminu
Konkursu informacji „Obowiązek informacyjny dla uczestników Konkursu”.

Oświadczam, że Utwór zgłoszony do Konkursu został wytworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od
praw  i  roszczeń  osób  trzecich,  
w  tym  dotyczących  praw  autorskich  i  pokrewnych  oraz  że  Uczestnik  ponosi  wobec  Organizatora  Konkursu
odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  Regulaminem  Konkursu  oraz  informacją  „Obowiązek  informacyjny  dla
uczestników Konkursu” i wyrażam zgodę na jego warunki w imieniu Uczestnika. 

__________________________
(data i podpis rodzica/opiekuna Uczestnika)

1niepotrzebne skreślić


