
Regulamin konkursu pt. „(O)polskie na mapie historii”  

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu pt. „(O)polskie na mapie historii” zwanego dalej „Konkursem” jest 

Wojewoda Opolski ul. Piastowska 14, 45-085 Opole - zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs realizowany jest w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „ Niepodległa”. 

3. Konkurs rozpoczyna się 2 sierpnia 2021 r. a kończy 30 września 2021 r. o godzinie 23.59. 

4. Partnerami Konkursu są: 

- Instytut Śląski  

- Kuratorium Oświaty w Opolu 

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

6. Osobą uprawnioną do korespondencji z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji  

o konkursie jest Martyna Kolemba-Gaschka, Doradca i Rzecznik Wojewody Opolskiego, nr tel. 

77 4524330 lub rzecznik@opole.uw.gov.pl 

Krzysztof Marcinkiewicz, Instytut Śląski, nr tel. 77 4536032 lub 

k.marcinkiewicz@instytutslaski.pl  

7. W terminie do 22 października 2021 r. zorganizowane zostanie w Opolu uroczyste 
podsumowanie konkursu, podczas którego Laureatom wręczone zostaną nagrody oraz 
wyróżnienia.  

8. Podsumowanie  konkursu uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju, toteż dopuszcza 
się wręczenie  nagród pocztą lub organizację osobistego wręczenia nagród w innym terminie. 

 

CELE KONKURSU 

1. Celem konkursu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz 
zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową 
państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z ważnymi 
wydarzeniami, prowadzącymi do niepodległości kraju; 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy 
o historii lokalnej; 

3. Zainspirowanie i zachęcenie mieszkańców woj. opolskiego do podjęcia samodzielnych badań 
nad historią lokalną, środowiska związanego z miejscem zamieszkania; 

4. Doskonalenie umiejętności analitycznych oraz artystycznych, tj. np. poprzez wykonywanie 
zdjęć danego Miejsca Pamięci; 

5. Dołączenie wskazanych przez Laureatów Konkursu Miejsc Pamięci do aplikacji mobilnej pn. 
(O)polska historia mobilna, realizowana w ramach Rządowego Programu Wieloletniego 
„Niepodległa”.  

UCZESTNICY KONKURSU 

1. Konkurs skierowany jest do osób które ukończyły 12 lat. 

 

2. Osoby niepełnoletnie i ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział  

w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

mailto:rzecznik@opole.uw.gov.pl
mailto:k.marcinkiewicz@instytutslaski.pl


3. Każdy Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi danych 
osobowych: imię oraz nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (o ile istnieje), numer 
telefonu kontaktowego oraz zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w 
przypadku uczestników wskazanych w ust. 2 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
– załącznik nr 1 

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie oświadczenia uczestnika/rodzica, 

opiekuna prawnego -załącznik nr 2  . Prace przesłane bez podpisanego oświadczenia nie 

będą brały udziału w Konkursie. Oryginał podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres 

Organizatora: Biuro Wojewody Opolskiego, ul. Piastowska 14 45-085 Opole z dopiskiem 

„Niepodległa 2021”; 

 

ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs trwa do 30 września 2021 roku do godziny 23.59; 
2. Zgłoszenia można dokonać elektronicznie na adres: niepodlegla18@opole.uw.gov.pl lub 

pocztą tradycyjną na adres: Biuro Wojewody Opolskiego, ul. Piastowska 14 45-085 Opole z 
dopiskiem „Niepodległa 2021”; 

3. W przypadku zgłoszeń pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego; 
4. Konkurs jest jednoetapowy; 
5. Konkurs skierowanych jest do dwóch grup wiekowych: 

a) Dzieci i młodzieży które ukończyły 12 rok życia do 17 roku życia  
b) Dorosłych od 18 roku życia 

6. Konkurs polega na wytypowaniu, a następnie zgłoszeniu do konkursu nieznanych dotąd 
Miejsc Pamięci na terenie woj. opolskiego w jednej z trzech kategorii:  

a) Powstania Śląskie, 
b) Historia najnowsza, 
c) Opolscy Bohaterowie. 

7. Każdy z Uczestników ma możliwość zgłoszenia do trzech miejsc – zgodnie z ww. kategoriami; 
8. Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) krótki opis Miejsca Pamięci – uwzględniając kontekst historyczny,  
b) zdjęcie Miejsca oraz lokalizację (najlepiej info. odnośnie ulicy, przy której znajduje się 

ów Miejsce. Możliwe wskazanie współrzędnych); 

9. W przypadku zgłoszenia w kategorii Opolscy Bohaterowie – szczegółowe dane dot. adresu 
nie są wymagane; 

10. Przez Miejsce Pamięci rozumie się m.in. pomnik, miejsce pochówku, obiekt historyczny, 
udokumentowane zdarzenie historyczne, postaci 

11. Zgłoszenie Miejsc Pamięci do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich 
do opisu oraz zdjęć o których mowa w ust. 5 na rzecz Wojewody Opolskiego, zgodnie z 
przepisami  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1062). 

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY 



1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja 

Konkursowa – dalej „ Komisja”, która  dokona weryfikacji nadesłanych zgłoszeń;        

2. Komisja zatwierdza ostateczną listę zwycięzców i kolejność zajmowanych miejsc; 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu; 

4. Komisja przekaże listę Organizatorowi który za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie 

powiadomi laureatów podając jednocześnie termin uroczystej gali podczas której zostaną 

wręczone nagrody; 

5. Zwycięzcy mają 7 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody poprzez pocztę elektroniczną bądź 

telefonicznie. Niedochowanie powyższego terminu bądź rezygnacja z nagrody powoduje 

przesunięcie na liście zwycięzców i przyznanie nagrody kolejnej osobie; 

6. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu podczas uroczystego 

wręczenia nagród Laureatom 

7. W każdej z kategorii wiekowych przewidziano trzy miejsca konkursowe. Komisja zastrzega 

sobie możliwość przyznania wyróżnień. 

8. W konkursie uczestnicy walczą o m.in. tablety, przenośne głośniki oraz sprzęt grający, 

planszowe gry edukacyjne oraz książki; 

9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną; 

10. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku odmowy jej przyjęcia bądź braku  

kontaktu z Uczestnikiem, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność Organizatora. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 

3. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania Miejsc Pamięci wskazanych przez 
Laureatów jak i Uczestników konkursu w aplikacji mobilnej pn. (O)polska historia mobilna, 
sfinansowania z Rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 



 

Formularz zgłoszenia do konkursu pt. „(O)polskie na mapie historii”  

 

 

1. Kategoria Konkursu: 

a)Powstania Śląskie  
b)Historia najnowsza 
c)Opolscy Bohaterowie 
 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:.............................................................................. 

3. Adres uczestnika:………………………………………………………………………………………………………… 

4. telefon kontaktowy, adres e-mail:…..……………..…………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………………… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

 

Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego 
Zgoda na przetwarzanie  danych osobowych 

 

□*  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego 
dziecka/podopiecznego** ………………………………………………………..……. w celu organizacji                       

                                                           (imię i nazwisko dziecka) 

Konkursu pt. „ (O)polskie na mapie historii” 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

□* 2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska/ imienia i nazwiska mojego 

dziecka/podopiecznego** …………………………………………………….………………..……. w materiałach 

promocyjnych,                   (imię i nazwisko dziecka)                                    

lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu 

pt. „ (O)polskie na mapie historii” 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

□* 3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego** 

…………………………………………………….………………..……. w materiałach promocyjnych,  

              (imię i nazwisko dziecka) 

lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu 

pt. „ (O)polskie na mapie historii” 

Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu. 

 

5. Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie była nigdzie wcześniej 

publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie narusza praw osób czy 

podmiotów trzecich. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w 

zakresie określonym w Regulaminie konkursu pt. „ (O)polskie na mapie historii” 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

………………….            ……………………………………………………………. 
data podpis pełnoletniego uczestnika  

lub opiekuna uczestnika  
 

   *  - zaznaczyć 
**  - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej: 
RODO), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu ul. Piastowska 14, 45-085 

Opole 
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu pt. „ (O)polskie na mapie historii” 

na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, na 
podstawie przepisów prawa 

3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

1) podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich 
oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Wojewody, 

2) podmiotom realizującym na rzecz Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zadania w zakresie 
utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym elektronicznego systemu zarządzania 
dokumentacją, 

3) podmiotom zaangażowanym w utrzymanie systemów służących do kontaktu z klientami Urzędu (poczta 
elektroniczna, serwis ePUAP). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 RODO, jeśli są nieprawidłowe 
lub niekompletne,  

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO po ustaniu okresu 
przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;  

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.      

5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Nie podanie 
danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. 

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie 
profilowania. 

8. Dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim 
Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz  korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu:  

 listownie na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-085 Opole 

 elektronicznie: na adres e-mail  iod@opole.uw.gov.pl  

 osobiście w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-085 Opole 
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