REGULAMIN KONKURSU
„230 lat polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

§1
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie „230 lat
polskiego patriotyzmu – gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”.
1. Organizatorem konkursu jest: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu dostępna będzie do
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl .
3. Każdy uczestnik wysyłając zgłoszenie do udziału w potwierdza, że zapoznał
się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
4. Konkurs trwa od dnia 21 lutego 2021 roku do dnia 21 września 2021 roku.

§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
 kształtowanie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, idei patriotyzmu,
braterstwa i poświęcenia, w tym rozbudzanie zainteresowania historią
i aktywnością obywatelską,
 upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja, polskich symboli
narodowych, postaci Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, w tym
uświadomienie wielkości zasług Prymasa dla Ojczyzny oraz na temat
twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
 zachęcenie mieszkańców województwa lubuskiego do obchodzenia Święta
Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja,
 zachęcanie dzieci, młodzieży do twórczości własnej inspirowanej
bogactwem kulturowym i historycznym naszego narodu związanym z 230.
Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

§3
Przedmiot konkursu
1. Konkurs składa się z czterech niezależnych części:
a) konkursu graficznego pn. „Poeta płonącej Warszawy”,
b) konkursu publicystyczno-literackiego pn. „Nagrywam #230latpatriotyzmu”,
c) konkursu plastycznego pn. „Polskę miłuję bardziej niż własne serce”,
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d) konkursu wiedzy pn. „O życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”,
Organizator dopuszcza udział w jednej lub więcej części określonych w ust. 1
lit. a-d niniejszego paragrafu.
Przedmiotem części konkursu graficznego pn. „Poeta płonącej Warszawy” jest
wykonanie gazetki lub infografiki przedstawiającej życie i twórczość Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w 100-ną rocznicę jego urodzin, a następnie przesłanie
pracy w formacie .pdf na adres e-mail w terminie wskazanym przez
Organizatora. Wykonana praca ma obejmować maksymalnie cztery strony
formatu A4.
Przedmiotem części konkursu publicystyczno-literackiego pn. „Nagrywam
#230latpatriotyzmu” jest wykonanie materiału wideo nawiązującego do
celów konkursu i opublikowanie go na własnym profilu użytkownika w
wyłącznie jednym z serwisów: z aplikacji TikTok, w serwisie YouTube albo w
serwisie Facebook w formie i terminie wskazanym przez Organizatora.
Opublikowany materiał wideo musi posiadać status publiczny umożliwiający
wgląd
do
treści
zarówno
zarejestrowanym
użytkownikom
jak
i niezarejestrowanym użytkownikom w danym serwisie. Materiał wideo musi
być oznaczony hasztagiem Organizatora #230latpolskiegopatriotyzmuLUW
organizującym kanał treści.
Przedmiotem części konkursu plastycznego pn. „Polskę miłuję bardziej niż
własne serce” jest wykonanie pracy plastycznej formatu A4 metodą dowolną
nawiązującej do wybranej myśli lub cytatu Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego oraz przesłanie w formie i terminie wskazanym przez
Organizatora w zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres Biura Wojewody: Lubuski Urząd Wojewódzki, Biuro
Wojewody, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem na
kopercie „Konkurs Polskę miłuję bardziej niż własne serce” lub dostarczyć
osobiście wrzucając kopertę z dopiskiem do skrzynki podawczej usytuowanej
na parterze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim
przy ulicy Jagiellończyka 8.
Przedmiotem części konkursu wiedzy pn. „O życiu i działalności Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego” jest udzielenie odpowiedzi na
20 pytań na poziomie poprawnych odpowiedzi min. 80% opublikowanych na
stronie Organizatora w serwisie Facebook @LubuskiUrzadWojewodzki w formie
i terminie wskazanym przez Organizatora.
§4
Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami części konkursu pn. „Poeta płonącej Warszawy” mogą być
uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół
ponadpodstawowych.
2. Uczestnikiem części konkursu pn. „Nagrywam #230latpatriotyzmu” może być
osoba w wieku 16-26 lat.

3. Uczestnikiem części konkursu pn. „Polskę miłuję bardziej niż własne serce”
może być uczeń klasy szkoły podstawowych.
4. Uczestnikiem części konkursu pn. „O życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego” może być osoba zamieszkująca na terenie
województwa lubuskiego.
5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba
fizyczna, która:
a) posiada miejsce zamieszkania na terenie województwa lubuskiego,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub, jeśli jest osobą
niepełnoletnią, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego na wzięcie udziału w Konkursie,
c) wyśle zgłoszenie, zgodnie z warunkami Konkursu, opisanymi w niniejszym
Regulaminie oraz w informacjach opublikowanych wraz z ogłoszeniem
elementów konkursu.
6. Pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
zostanie przedstawiona Organizatorowi na każde jego żądanie. Brak
przedstawienia pisemnej zgody na żądanie Organizatora wyklucza możliwość
uzyskania nagrody w Konkursie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie
jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jedną Pracę Konkursową
dotyczącą jednej części.
9. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych
poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków.
10. Organizator nie przewiduje również nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.
11. Wysyłając zgłoszenie/pracę autor staje się Uczestnikiem Konkursu.
12. Prace Konkursowe, zawierające wizerunek osób publicznych, zajmujących
stanowiska państwowe, zawierające treści sprzeczne z porządkiem prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności zawierające treści obraźliwe
lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, a także
zawierające treści niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, o naruszające
powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na
tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają
wymagań określonych niniejszym Regulaminem, zostaną odrzucone przez
Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.
13. Nadesłane Prace Konkursowe nie mogą zawierać żadnych zastrzeżonych
znaków towarowych ani innych logotypów, poza logotypem konkursu „230 lat
polskiego patriotyzmu”
14. Praca Konkursowa sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub taka, co do której
Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać
prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do
wizerunku, zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie przez
Organizatora. Na decyzje Organizatora o odrzuceniu Pracy Konkursowej
podjęte na podstawie niniejszego Regulaminu nie przysługuje odwołanie.
Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
w przypadku zmiany okoliczności lub powzięcia nowych informacji.

15. Biorąc udział w Konkursie oraz nadsyłając Pracę konkursową Uczestnik
przekazuje prawa autorskie do Pracy konkursowej Organizatorowi.
16. Uczestnik biorący udział w Konkursie wyraża zgodę na wprowadzanie Pracy
konkursowej do pamięci komputera oraz lokalnych sieci komputerowych,
zamieszczanie Pracy konkursowej w Internecie, na stronach Organizatora
oraz w serwisach społecznościowych związanych z Organizatorem, publiczne
udostępnianie Pracy konkursowej, wykorzystanie Pracy konkursowej we
wszystkich formach komunikacji, promocji lub reklamy.
17. Praca zgłoszona do konkursu winna być oryginalną, będąca wynikiem
twórczości osoby lub osób biorących udział w Konkursie, wolną od praw
i roszczeń osób trzecich w tym dotyczących autorskich praw majątkowych
i praw pokrewnych.

§5
Ocena prac konkursowych. Ogłoszenie Wyników.
1. Ocena wykonanych prac oraz weryfikacja udzielonych prawidłowych
odpowiedzi zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową powołaną
przez przez Dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w
porozumieniu
z
Dyrektorem
Generalnym
Lubuskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
2. Komisja Konkursowa konkursu graficznego pn. „Poeta płonącej Warszawy”
dokona oceny w oparciu o subiektywne kryteria i odczucia estetyczne
nadesłanych prac i nagrodzi trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach: klasy
6-8 szkół podstawowych oraz klasy szkół ponadpodstawowych.
3. Komisja
Konkursowa
konkursu
graficznego
pn.
„Nagrywam
#230latpatriotyzmu” na podstawie przesłanych zgłoszeń sporządzi zestawienie
wszystkich opublikowanych materiałów wideo spełniających wymogi
konkursu oraz opatrzonych hasztagiem #230latpolskiegopatriotyzmuLUW
i nagrodzi materiały z najwyższą liczbą polubień.
4. Komisja Konkursowa konkursu graficznego pn. „Polskę miłuję bardziej niż
własne serce” dokona oceny oparciu o subiektywne kryteria oraz odczucia
estetyczne nadesłanych prac i nagrodzi trzy najlepsze prace w dwóch
kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-8 szkół podstawowych.
7. Komisja Konkursowa wylosuje i nagrodzi dziesięć osób biorących udział w
konkursie wiedzy pn. „O życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia Kardynała
Stefana Wyszyńskiego” spełniających wskazany wymóg udzielenia minimum
80% poprawnych odpowiedzi.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego
(https://www.lubuskie.uw.gov.pl/)
lub
na
stronie
Organizatora w serwisie Facebook @LubuskiUrzadWojewodzki, w ciągu 7 dni
roboczych od ogłoszenia listy zwycięzców.
6. Komisja będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane,
niepublikowane i niezgłoszone do publikacji.

7. Prace i odpowiedzi w konkursach przesłane po wyznaczonym terminie nie
będą podlegały ocenie.
§6
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami
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).
2. Kontakt do inspektora ochrony danych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl .
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest: Wojewoda
Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych
przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem Konkursu i doręczeniem nagrody w celu zamieszczenia
listy laureatów Konkursu na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego,
oficjalnym
profilu
Urzędu
na
Facebooku
oraz
w sprawozdaniach z jego działalności.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji
spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz
żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest
dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród, ich doręczenia oraz
rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin oraz oficjalne urzędowe materiały informacyjne
zamieszczone na stronach Organizatora są dokumentami określającymi
zasady Konkursu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu dla Uczestników konkursu na stronie
internetowej: https://www.lubuskie.uw.gov.pl .
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu
wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania
przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo
nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Organizator
zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej
odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje
Organizator.
7. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009
roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany
przez aplikację TikTok, serwis YouTube czy serwis Facebook. Organizator
zwalnia w całości serwis TikTok, YouTube oraz Facebook od jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
9. Ze Zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem
wiadomości e-mail lub telefonicznie.

