
„Żyli prawem wilka” -konkurs plastyczny dla Rodzin oraz Uczniów Szkół Podstawowych 

klas IV-VIII z terenu Miasta i Gminy Wieliczka 

 

Regulamin Konkursu  „Żyli prawem wilka” 

&1 

Konkurs 

Konkurs „Żyli prawem wilka”, o którym mowa w niniejszym regulaminie, (zwany dalej 

„Konkursem”) adresowany jest do rodzin oraz uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, którzy chcieliby uczcić pamięć, oddać hołd 

i szacunek Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1963.  

&2 

Cele Konkursu 

1. Troska o pamięć o Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych.   
2. Oddanie hołdu i szacunku Żołnierzom Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość 
Polski po II wojnie światowej.  
3.Kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.  
4.Pogłębianie i wzbogacanie wiedzy historycznej  o działalności drugiej konspiracji w latach 
1944-1963.  
5.Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego 
walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.  

 

&3 

Organizator Konkursu 

1.Organizatorem konkursu Konkurs „Żyli prawem wilka”  jest Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, pl. M. Skulimowskiego 3, 32-020, zwana dalej 

Biblioteką.  

2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. 

 

&4 

Podstawowe pojęcia i warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu zostają: 

 każda rodzina zamieszkująca na terenie Miasta i Gminy Wieliczka (prace wykonane 

przez minimum 2 członków rodziny). 

 Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII. 

2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 

Regulaminu Konkursu Konkurs „Żyli prawem wilka”. Uczestnik Konkursu zobowiązuje 



się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

3. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przesyłanie mu za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacji i 

korespondencji dotyczącej Konkursu. W przypadku uczniów szkół podstawowych 

informacje zostaną przesłane do ich opiekunów.  

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

 

&5 

Zasady i czas trwania Konkursu 

1. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać KOLAŻ  inspirowany symbolem 

Żołnierzy Wyklętych (wilk) oraz nawiązujący do cytatu z wiersza „Wilki” Zbigniewa 

Herberta: „.Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…” .  

2.Prace mają być wykonane techniką kolażu w formacie A3. 
3.Preferowane zastosowanie oryginalnych technik plastycznych. 
4.Praca konkursowa może mieć format płaski, wypukły lub przestrzenny.   
5.Każda rodzina/ uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.  
6.Prace należy dostarczyć osobiście lub droga pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

20 lutego 2020 r. na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, pl. M. 

Skulimowskiego 3, 32-020 Dział Dzieci i Młodzieży lub w każdej z ośmiu Filii bibliotecznych na 

terenie Miasta i Gminy Wieliczka (adresy poszczególnych filii dostępne są na stronie 

www.biblioteka.wieliczka.eu). 

7.Decyduje data wpływu prac. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

8. Do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie  formularz zgłoszeniowy do Konkursu „Żyli 

prawem wilka”  znajdujący się w załączniku do Regulaminu zawierający: 

Imię, nazwisko uczestnika 
Nazwisko Rodziny i imiona jej  członków  
klasa (w przypadku uczniów szkoły podstawowej) 
dane teleadresowe rodziny lub  szkoły 
imię i nazwisko opiekuna ze szkoły  
e-mail opiekuna ze szkoły lub dorosłego członka rodziny  

 

&6 

Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody 

1.Ocenie podlegają Prace Konkursowe przez Jury powołane przez Organizatora.  

2. Prace Konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 Rodzina (min. 2 osoby) 

 Uczeń szkoły podstawowej klasy IV-VIII 



3. Jury spośród wszystkich zgłoszonych prac wybierze z każdej kategorii trzy zwycięskie prace 

i przyzna trzy wyróżnienia.  

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

5. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na zorganizowanej wystawie 

podczas obchodów Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i   Biegu Tropem 

Wilczym w siedzibie Organizatora Konkursu. 

6. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. 

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą zakwalifikowane do konkursu.  

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni przez Bibliotekę o przyznaniu im nagród pocztą 

elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Jednocześnie Laureat może odmówić przyjęcia 

nagrody. 

9. Nagrody zostaną rozdane najpóźniej do dnia 5 marca 2020 r. , podczas obchodów 
Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych i   Biegu Tropem Wilczym w siedzibie 
Organizatora Konkursu. Szczegółowy termin wręczenia nagród zostanie przedstawiony 
zwycięzcom telefonicznie i/lub e-mailowo.  
10. Laureaci zostaną powiadomieni przez Bibliotekę pocztą elektroniczną (e-mail) lub 
telefonicznie o szczegółach rozdania nagród.  
11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na 
przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu 
wyrażają zgodę na opublikowanie informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach 
internetowych Biblioteki i w publikacjach wydawniczych Biblioteki oraz w innych środkach 
masowego przekazu, na potrzeby związane z promocją wyników Konkursu.  

 

&7 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wieliczce, z siedzibą w Wieliczce, plac Skulimowskiego 3, 32-020 
Wieliczka.  
2. W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce został powołany inspektor 
danych osobowych Pani Agnieszka Batko i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą 
adresu e-mail: iod@biblioteka.wieliczka.eu , telefon: (12)3858811, wew. 503.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych 
związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539)  
4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów 
do tego uprawnionych takich jak:  



1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa,  
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą 
przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z 
przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora 
(Rzeczowy Wykaz Akt).  
6. Posiada Pani/Pan prawo:  
1) dostępu do treści swoich danych,  
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  
3) żądania usunięcia danych, gdy:  
− dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,  
− dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;  
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,  
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na 
podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,  
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:  
− osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  
− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  
− administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych 
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
8. Obowiązek informacyjny dotyczący rejestru danych osobowych jest realizowany w siedzibie 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce. 

&8 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Biblioteki, to jest w Wieliczce 

pl.Skulimowskiego 3 oraz na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu  w zakładce 

„Konkursy”. 

2. O ewentualnych zmianach w Regulaminie będziemy informować na stronie  

www.biblioteka.wieliczka.eu  w zakładce „Konkursy” 

3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu prosimy 

kierować na adres e-mail: biblioteka@biblioteka.wieliczka.eu 

4. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Konkursu przez Uczestnika Konkursu będzie 

oznaczało jego wykluczenie z udziału w Konkursie. 

 

http://www.biblioteka.wieliczka.eu/
http://www.biblioteka.wieliczka.eu/


5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu  

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

 

„ŻYLI PRAWEM WILKA” 

 
Imię, nazwisko uczestnika…………………………………………………………………….. 
Nazwisko Rodziny i imiona jej  członków ………………………………………………………. 
klasa (w przypadku uczniów szkoły podstawowej)…………………………………………… 
dane teleadresowe rodziny lub  szkoły…………………………………………………………….. 
imię i nazwisko opiekuna ze szkoły………………………………………………………………… 
e-mail opiekuna ze szkoły lub dorosłego członka rodziny…………………………………...  

 

 

 


