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Regulamin Kampanii i Konkursu  

„Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej – edycja 2021” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

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

„Patriotyczny Głos Seniora – Śladami Niepodległej – 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 zaktywizowanie seniorów w poszukiwaniu w swoich lokalnych okolicach miejsc 

związanych z szeroko pojęta walką o niepodległość Polski poprzez tworzenie dziennikarskich, 

historyczno-patriotycznych publikacji lub reportaży.  

2.2. Przedmiotem konkursu jest przygotowania opracowania merytorycznego (dalej jako Opracowanie), w 

formie artykułu lub filmu na temat patriotyczno-historyczno-niepodległościowy.  

2.3. Tematyka Opracowań może dotyczyć symbolicznych miejsc, postaci, faktów związanych z 

niepodległością Polski (dotyczy to m.in. nazwy ulicy, pomnika, tablicy pamiątkowej, postaci 

historycznej związanej z miejscem zamieszkania odbiorcy, a także budynku, elementów przyrody, 

ważnych wydarzeń, które przebiegały na danej ulicy i w danym miejscu).  

2.4. Artykuł może zajmować maksymalnie dwie strony formatu A4 (6000 znaków ze spacjami). Artykuł 

musi być sporządzony w formacie .DOC bądź .RFT. Organizator nie przyjmuje Artykułów w formacie 

.PDF. Tekst Artykułu powinien być napisany czcionką Times New Roman lub Arial, rozmiar 12 z 

interlinią 1,5 wiersza. Wykaz literatury i źródeł powinien zostać podany na końcu artykułu (w formie 

przypisów końcowych). 

2.5. Film do konkursu należy dostarczyć w formie pliku cyfrowego (dopuszczalne formaty MP4,AVI,  

minimalna rozdzielczość 360p, prędkość 30-120 fps. Długość filmu nie może przekraczać 15 min. 

2.6. Uczestnikami Konkursu mogą osoby seniorzy 60+, którzy wyślą zgłoszenie do dnia 30 listopada 2021 r. 

na adres email: patriota@manko.pl  (dalej jako Uczestnicy). Do zgłoszenia należy dołączyć:  

a. informacje o autorze, 

b. dane kontaktowe autora: e-mail autora; ewentualnie nr. telefonu, adres; 

c. załączniki – w tym: Opracowanie. 

Wymagany format dla zdjęć to jpg, png max 300 DPI ok. 1 MB) jako osobne pliki niezagnieżdżone w 

strukturze tekstu z dokładnym opisem zdjęcia. 

mailto:patriota@manko.pl
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2.7. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia 

Regulaminu. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz wykonaniem Opracowania 

ponosi Uczestnik. 

2.8. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z Konkursu osób niespełniających wymogów formalnych 

opracowań, które nie będą spełniały warunków wskazanych w Regulaminie. 

2.9. Zgłoszenie Opracowania, w którym utrwalono wizerunek osób trzecich, jest równoznaczne z 

zapewnieniem Uczestnika, że Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania wizerunku osób w związku 

z Konkursem i przyznaniem Nagrody. Zgłoszenie Opracowania, w którym utrwalono wizerunek 

Uczestnika, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieograniczone w czasie 

rozpowszechnianie wizerunku związku z Konkursem i przyznaniem Nagrody. Opracowana naruszające 

prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

2.10. Przez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszone Opracowanie jest 

efektem wyłącznie jego własnej działalności twórczej. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu 

wszystkie prawa autorskie do Opracowania (w tym prawa osobiste i majątkowe), oraz że 

Opracowanie nie narusza w żaden sposób praw lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy 

w wyniku naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich przez zgłoszone przez Uczestnika 

Konkursu Opracowanie, osoby trzecie skierują wobec Organizatora roszczenia, Uczestnik Konkursu 

zobowiązuje się zwolnić tego Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie oraz pokryć wszelkie 

szkody poniesione przez Organizatora związku z dochodzeniem roszczenia przez osobę trzecią. 

2.11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji na korzystanie z Opracowania poprzez powielanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową lub w 

formie druku, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a także wyłonienia i nagrodzenia 

zwycięzców (dalej jako Zwycięzca), a w szczególności oceny nadesłanych Opracowań.  

2.12. W celu realizacji Nagrody, polegającej na publikacji Opracowania zgodnie z par. 3 poniżej, 

Zwycięzca będzie zobowiązany zawrzeć z Organizatorem umowę dotyczącą przeniesienia 

majątkowych praw autorskich do Opracowania. Niezawarcie powyższej umowy uniemożliwi realizację 

Nagrody i jest równoznaczne ze zrzeczeniem się nagrody przez Zwycięzcę. 

 

§ 3. Ocena Opracowań oraz Nagroda 

3.1. Ocena Opracowań zostanie dokonana w imieniu Organizatorów przez 3 osobową komisję, w skład 

której będą wchodzili historycy, przedstawiciele muzeów, instytucji kulturalnohistorycznych) (dalej 

jako Komisja). 

3.2. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora Uczestnikom Konkursu, którzy w ocenie Komisji 

przygotują Opracowania na najwyższym poziomie merytorycznym (zgodność z celami Konkursu, 

odkrywanie lokalnych śladów historii niepodległości w lokalnej społeczności). 

3.3. Nagrodzone Opracowania zostaną opublikowane w specjalnym numerze Patriotyczny Głos Seniora - 

Śladami Niepodległej, w Ogólnopolskim Głosie Seniora, a także na stronie www i portalu Facebook, a 

także promowane będą przez biuro prasowe Projektu.  

3.4. W przypadku wysokiego poziomu merytorycznego Opracowań, Komisja może nagrodzić więcej 

Opracowań lub przyznać wyróżnienia. 
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3.5. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu drogą elektroniczną, na adres 

email wskazany w zgłoszeniu, do dnia 15.12.2021. Zwycięzca lub Uczestnik, któremu przyznano 

wyróżnienie jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia nagrody, a także zawarcia umowy 

dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych, w terminie do dnia 15.12.2021. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (oraz ich przedstawicieli) jest Organizator 

– Stowarzyszenie 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: 

patriota@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 

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. 
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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 patriota@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. 
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