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Konkurs patriotyczny 

 
Na straży pamięci 

 
REGULAMIN KONKURSU 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w małopolskim konkursie Na straży 

pamięci, zwanym dalej w treści regulaminu „Konkursem”. 

2. Celem Konkursu jest: 

a) upamiętnienie 81. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię 

Krajową; 

b) popularyzowanie i upowszechnienie wiedzy na temat polskiego podziemia 

niepodległościowego  z  okresu  okupacji,  zwłaszcza  Związku  Walki  Zbrojnej 

i Armii Krajowej; 

c) zainteresowanie młodzieży tematem konspiracji niepodległościowej z lat 1939– 

1945; 

d) rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli w formie graficznej i 

analizowania wydarzeń z okresu II wojny światowej, w tym kreatywnego ich 

przedstawienia; 

e) kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych i ogólnoludzkich takich 

jak: wolność, prawa człowieka oraz postaw obywatelskich i patriotycznych 

młodzieży. 

3. Głównym podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Muzeum Armii 

Krajowej  im.  gen.  Emila  Fieldorfa  „Nila”  w  Krakowie,  zwany  w  dalszej  części 

„Organizatorem”. 

4. Udział w Konkursie jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny. 

5. Terminarz Konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)  

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty indywidualne, będące pracami 

autorskimi. Do Konkursu nie będą dopuszczane prace zespołowe (kilku autorów). 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest tożsame z wysłaniem pracy konkursowej oraz 

wymaganych dokumentów (paragraf 4 niniejszego regulaminu). 

4. Uczestnicy Konkursu będą pogrupowani przez Organizatora w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

a) uczniowie klas IV-V, 
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b) uczniowie klas VI-VIII. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 
§ 3 

Praca konkursowa 

 
1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie pracy w formie komiksu.  

2. Komiks powinien być wykonany w formacie A4 i spełniać następujące warunki 

techniczne: 

-strona tytułowa (autor i tytuł komiksu), 

- minimum 3 strony komiksowe 

- minimum 10 kadrów (okienek z rysunkami i tekstami) 

- strona bibliograficzna (informacje o wykorzystanych pozycjach historycznych 

dotyczących przedstawianego wydarzenia) 

 

3. Prace konkursowe powinny dotyczyć:  

a) wydarzenia związanego z działalnością Polskiego Państwa Podziemnego. 

b) mieć twórczy i oryginalny charakter; 

c) nieść ze sobą patriotyczne i obywatelskie przesłanki. 

 

4. Do przedłożonych prac należy dołączyć dodatkowe informacje o uczestniku (formularz 

zgłoszeniowy), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

5. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu jest pełnoletni, nie jest wymagany podpis 

rodzica lub opiekuna prawnego w formularzu zgłoszeniowym. Pola odnoszące się do 

danych kontaktowych rodziców lub opiekunów należy wypełnić o numer telefonu i 

adres e-mail pełnoletniego uczestnika Konkursu, natomiast pole przeznaczone na imię 

i nazwisko rodzica/opiekuna należy wówczas pozostawić puste. 

6. Praca zgłoszeniowa musi zawierać dołączone oświadczenie osoby składającej pracę o 

zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku i głosu do celów Konkursu 

(załącznik nr 3 do regulaminu). 

7. Jeżeli w pracy znajdują się ilustracje, fotografie lub inne materiały chronione prawem, 

jej autorzy zobowiązani są do uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykorzystanie, 

poniesienia związanych z tym kosztów, a także podania źródła ich pochodzenia. 

 
§ 4 

Przebieg Konkursu 

 
1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez nadesłanie pocztą elektroniczną 

na adres: konkurs@muzeum-ak.pl z dopiskiem „Konkurs Na straży pamięci” do 31 

marca 2022 r.: 

a) pracy konkursowej osobiście lub pocztą na adres siedziby Muzeum Armii 

Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie: 

Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 

b) wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 do regulaminu), 

mailto:konkurs@muzeum-ak.pl
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c) klauzuli informacyjnej wraz z oświadczeniem (załącznik nr 3 do regulaminu). 

2. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez Dyrekcję Muzeum Armii Krajowej, 

zwana dalej „Komisją Konkursową”. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 kwietnia 2022 r. 

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych Organizatora. 

 
§ 5 

Sposób oceniania prac 

 
1. Prace niespełniające wymogów formalnych, niesamodzielne lub częściowo 

skopiowane nie będą oceniane. 

2. Komisja Konkursowa ocenia prace według następujących kryteriów: 

a) zgodność z tematem, 

b) wartość merytoryczna i historyczna, 

c) samodzielność wykonanej pracy, 

d) estetyka nagrania oraz ogólny wyraz artystyczny. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 
§ 6 

Nagrody 

 
1. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przed Organizatora. 

2. Nagroda główna i wyróżnienia będą przyznawane w obu kategoriach wiekowych. 

3. Decyzję o formie nagrody podejmuje Organizator. 

 
§ 7 

Prawa autorskie 

 
Zastrzega się prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji prac konkursowych w celach 

edukacyjnych lub promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 

wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno-promocyjnych Muzeum Armii 

Krajowej w Krakowie. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. 

3. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

4. Informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe 

będą publikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Muzeum 

Armii Krajowej w Krakowie. 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 
 

 

 

 

Konkurs patriotyczny 

Na straży pamięci 

TERMINARZ 

Termin Wydarzenie 

 

14 lutego 2023 r. 

 
Ogłoszenie konkursu na stronach internetowych 

i w mediach społecznościowych Muzeum AK 

 

 
 

do 31 marca 2023 r. do 

godziny 23:59 

 

Zgłaszanie przez uczestników udziału w konkursie –

 pracy konkursowej osobiście lub pocztą na adres 

siedziby Muzeum AK,  

Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 

oraz formularza zgłoszeniowego i klauzuli 

informacyjnej (załącznik nr 2 i 3 do regulaminu) na 

adres: konkurs@muzeum-ak.pl 

 

 
14 kwietnia 2023 r. 

 
Uroczyste ogłoszenie laureatów Konkursu za 

pośrednictwem strony internetowej i mediów 

społecznościowych Muzeum AK 

mailto:konkurs@muzeum-ak.pl
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Załącznik nr 2 do regulaminu 
 

Konkurs patriotyczny 

 

Na straży pamięci 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko  

Nazwa i adres szkoły  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna  

Dane kontaktowe do 

rodzica/opiekuna/pełnoletniego 

uczestnika Konkursu (telefon, e-mail) 

 

Tytuł pracy konkursowej  

Krótki opis pracy konkursowej (max. 

150 znaków) 

 

 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Muzeum AK w Krakowie mojej pracy do celów promocyjnych, 

naukowych i edukacyjnych oraz na jej nieodpłatną publikację w całości (lub we fragmentach). Udzielam 

Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do 

zgłoszonych do konkursu wszystkich utworów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich 

znanych w chwili przekazania utworów polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności wymienionych poniżej: 

1) w zakresie utrwalania, modyfikowania, zmieniania i zwielokrotniania utworów lub fragmentów 

utworów – wytwarzanie egzemplarzy utworów, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu (w sposób odpłatny lub nieodpłatny), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym; 

4) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu 

utworów - korzystanie z nich na powyższych polach eksploatacji. 

 

 
 

…….…………………..  ….…………...……… 

(podpis uczestnika konkursu) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

 

 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYNY 

zgodnie z Art. 13 RODO 

 

Administratorem danych jest MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa 

"Nila" (MUZEUM AK) ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków 

Z   Muzeum   można   się kontaktować   listownie   oraz przez pocztę elektroniczną na 

adres: biuro@muzeum-ak.pl 

Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem email: iod@muzeum-ak.pl 

Cele i podstawy przetwarzania rodziców/opiekunów/uczestników Konkursu danych 

zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO. 

Administrator danych w celu identyfikacji osoby biorącej udział w Konkursie patriotycznym 

przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji Konkursu. 

• na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a); 

• zgodnie ze statutem działalności oraz innymi obowiązkami prawnymi zgodnie z (art. 6 

ust. 1 lit. c). 

Odbiorcy danych osobowych rodziców/opiekunów/uczestników Konkursu dane osobowe 

nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych osobowych rodziców/opiekunów/uczestników Konkursu 

• dane osobowe związane z realizacją działań statutowych w tym promocyjnych, przez 

okres wyznaczony przez wewnętrzne przepisy prawa obowiązujące w Muzeum AK, po 

tym okresie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązkiem prawnym ciążącym na 

administratorze. 

Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do 

danych swoich lub dziecka/podopiecznego, będącego uczestnikiem Konkursu, do otrzymania  

ich  kopii;  do  sprostowania  (poprawiania)  tych  danych;  do  ich  usunięcia,     w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa; do ograniczenia przetwarzania danych; do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie http://www.muzeum-ak.pl w 

zakładce OCHRONA DANYCH. 

mailto:biuro@muzeum-ak.pl
mailto:iod@muzeum-ak.pl
http://www.muzeum-ak.pl/
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OŚWIADCZENIE 

 

Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym zasad przetwarzania danych 

osobowych przez Administratora. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu, stanowiącym 

załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu, uczestniczącego w Konkursie oraz publikacji 

laureatów na stronie internetowej: www.muzeum-ak.pl oraz w mediach 

społecznościowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

 Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych, wizerunku oraz głosu mojego lub 

mojego dziecka/podopiecznego jako laureata konkursu w muzealnych mediach 

społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter. 

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie niektórych danych jest możliwe w każdym momencie i 

powinno być kierowane w formie pisemnej na adres konkurs@muzeum-ak.pl 
 

 

 

 
 

Data: Czytelny podpis rodzica/opiekuna lub 

pełnoletniego uczestnika: 

…………………………… …………………………………………… 

 

http://www.muzeum-ak.pl/
mailto:konkurs@muzeum-ak.pl

