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Regulamin Kampanii i Konkursu  

„Nieznani Bohaterowie Niebios – edycja 2021” 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady i warunki przeprowadzenia konkursu 

„Nieznani Bohaterowie Niebios – edycja 2021” (zwany dalej Konkursem). 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Manko z siedzibą w Krakowie (30-698 Kraków), ul. 

Siarczki 16, wpisana do KRS pod numerem 0000225549(dalej jako Organizator). 

1.3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Aktywni +”, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i 

Polityki Społecznej (dalej jako Projekt). 

 
§ 2. Zasady i cele Konkursu 

2.1. Konkurs ma na celu propagowanie postaw patriotycznych, niepodległościowych wśród seniorów 

służących upamiętnieniu miejsc i historii związanych z upadkiem samolotów i wypadków lotników 

alianckich walczących o niepodległość Polski – poprzez współtworzenie kampanii „Nieznani 

Bohaterowie Niebios – edycja 2021” (dalej jako Kampania). Opieka i promocja takich miejsc 

przez grupę seniorów będzie sposobem aktywizacji i integracji międzypokoleniowej lokalnej 

społeczności.  

2.2. Uczestnikami Konkursu i Kampanii mogą osoby seniorzy 60+. 

2.3. Aby wziąć udział w Konkursie i Kampanii należy zgłosić zespół, składający się z co najmniej 4 Seniorów, 

podać imiona i nazwiska jego członków, a także informacje o prowadzonej przez członków działalności 

społecznej, edukacyjnej, obywatelskiej.  

2.4. Termin zgłaszania zespołów upływa do dnia 15.09.2021 (decyduje data wpływu kandydatury do 

Organizatora). Zgłoszenia mogą zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora (30-698 

Kraków, ul. Siarczki 16) lub mailowo na adres: konkurs@manko.pl. Zgłoszeń mogą także dokonywać 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 

odrębność zdolność prawną, działające na rzecz seniorów, w tym rady seniorów z terenów całej 

Polski, a także organizacje Seniorskie z terenów całej Polski. 

2.5. Organizator spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni 12 zwycięskich wolontariackich seniorskich 

zespołów (dalej jako Zespoły). Nagrodą w konkursie jest udział Zespołu w Kampanii jako opiekun 

lokalnego miejsca pamięci wypadku bombowca alianckiego (dalej jako Wypadek). Zespoły zostaną 

przez Organizatora wyłonione z uwzględnieniem dotychczasowego zaangażowania społecznego, 

obywatelskiego. 

2.6. Do zadań Zespołów w ramach Kampanii będzie należało: 

a) identyfikacja miejsca zdarzenia, 

b) zebranie informacji na temat lotników, samolotu i okoliczności wypadku, 

c) opracowanie artykułu tematycznego dotyczącego Wypadku, 

d) współpraca przy produkcji przez Organizatora filmu-reportażu dotyczącego miejsca pamięci, 
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e) wykazywanie się umiejętnością prowadzenia działań obywatelskich poprzez materiałów 

historycznych, a także upamiętniających Wypadek, 

f) organizacja Dnia Pamięci Lotników– działanie polegać będzie na zorganizowaniu spotkania w 

miejscu Wypadku, 

g)  edukowanie lokalnej społeczność na temat historii alianckiego samolotu, który uległ Wypadkowi 

w tym miejscu – poprzez przekazywanie materiałów. 

2.7. Zespoły w ramach Kampanii będą współpracować z lokalnym muzeum historycznym lub innymi 

instytucjami kultury, a także z lokalnymi organizacjami seniorskimi i szkołami. 

2.8. Organizator będzie promował Kampanię oraz Zespoły w swoich kanałach, strona wwwglosseniora.pl, 

FB, magazyn Ogólnopolski Głos Seniora, telewizja Głos Seniora TV, program Gmina Przyjazna 

Seniorom. Dodatkowo Organizator przygotuje i opublikuje mapę Polski ze wszystkimi rozpoznanymi 

przez Zespoły miejscami katastrof bombowców alianckich.  

2.9. Warunkiem wzięcia udziału w Kampanii jest zawarcie przez członków Zespołów umowy w 

przedmiocie przeniesienia na Organizatora majątkowych praw autorskich do przygotowanych w 

ramach Kampanii publikacji, artykułów, materiałów przeznaczonych do promocji (rozpowszechniania) 

przez Organizatora (dalej jako Utwory), która będzie obejmowała m.in. następujące warunki 

a) majątkowe prawa autorskie do Utworów będą przenoszone bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, 

b) przeniesienie praw nastąpi w chwili ich przekazania Organizatorowi, 

c) Organizator nabędzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

Utworów, 

d) członkowie Zespołów gwarantują, że Utwory będą wolne od wad prawnych, a w szczególności, iż 

nie naruszają autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich, oraz że nie będą naruszać 

w jakikolwiek inny sposób własności intelektualnej osób trzecich, 

e) wynagrodzenie za przeniesienie wszelkich wskazanych powyżej praw do Utworów mieści się w 

ramach przyznanej nagrody. 

 

§ 3. Postanowienia końcowe 

3.1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu (oraz ich przedstawicieli), a także 

Seniorów jest Organizator – Stowarzyszenia Manko z siedzibą w Krakowie (30-698 Kraków), ul. 

Siarczki 16, KRS nr 0000225549 (dalej jako Administrator). Kontakt w sprawie danych osobowych jest 

możliwy pod adresem e-mail:konkurs@manko.pl.  

3.2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań wynikających 

z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2021. 

Uczestnicy (oraz ich przedstawiciele) biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na udostepnienie 

przez Administratora danych osobowych Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej lub podmiotom 

realizującym działania na rzecz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i podmiotom 

upoważnionym do pozyskania tych danych na podstawie przepisów prawa do celów monitoringu, 

kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej ewaluacji. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jako odrębny administrator, 

przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia czynności monitoringowych, sprawozdawczych 
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oraz kontrolnych. Klauzula informacyjna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stanowi załącznik 

do niniejszego regulaminu. 

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

3.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania wynikających z realizacji zadań w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób 

Starszych „Aktywni+: na lata 2021-2025.Edycja 2021, a następnie do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji 

konkursowej.  

3.5. Dane osobowe laureatów mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi IT, firmom 

księgowym, kancelarii prawnej.   

3.6. Uczestnikom (oraz ich przedstawicielom) przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo 

przenoszenia danych. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

3.7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udostępnienie 

danych osobowych. 

3.8. Organizator zastrzega prawo do odwołania, unieważnienia, przesunięcia terminu Konkursu oraz do 

zmiany Regulaminu, np. wydłużenie terminu zgłoszeń lub rozstrzygnięcia Konkursu. 

3.9. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na 

osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem bądź 

Konkursem będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spór zostanie 

poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 

3.11. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać: pod adresem e-mail konkurs@manko.pl, lub 

pod numerem telefonu 12 429 37 28. 

 

 

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 str. 1 oraz Dz. Urz. UE. L Nr 127 z dnia 23 maja 2018 r., str. 2) informuję, że:  
Tożsamość administratora i dane kontaktowe  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej jest 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej mający siedzibę w Warszawie (00-513), ul. Nowogrodzka 1/3/5.  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą 
elektroniczną – adres email: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.  
Kategorie danych osobowych  
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych:  
imię i nazwisko, stanowisko, adres mailowy, numer telefonu, a w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów 
przejazdów na terenie kraju także następujące dane: adres zamieszkania, nr konta bankowego.  
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych z realizacją 
zadań członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 
2021. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e 
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).  
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności 
związanych z realizacją zadań członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w 
ramach otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 
2021-2025. Edycja 2021, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie 
przepisów prawa.  
Okres przechowywania danych  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych 
wynikających z realizacji zadań członka/eksperta Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 
2021-2025. Edycja 2021, a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z 
przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji konkursowej.  
Prawa podmiotów danych  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do 
ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa 
powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami 91  
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z 
Kodeksu postępowania administracyjnego i zasadami archiwizacji.  
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie  
W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.  
Źródło pochodzenia danych  
Pani/Pana dane zostały przekazane przez organizację pozarządową lub podmiot uprawniony do prowadzenia 
działalności pożytku publicznego, która/który przekazała nam je w związku ze zgłoszeniem Pani/Pana udziału w 
pracach komisji konkursowej w ramach w programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-
2025. Edycja 2021.  
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:  
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z wykonywaniem zadań członka/eksperta Komisji 
Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w ramach programu 
wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025. Edycja 2021. 
 

 


