
REGULAMIN 
Konkursu „Patrioci Jutra” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą 

„Patrioci Jutra” (zwanego dalej „Konkursem”). 
2. Organizatorami Konkursu jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą 15-089 Białystok, ul. 

Jana Kilińskiego 7, Galeria Arsenał w Białymstoku z siedzibą 15-222 Białystok, ul. Adama 
Mickiewicza 2 oraz Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy z 
siedzibą 15-245 Białystok, ul. Konstantego Ciołkowskiego 1J (zwane dalej „Organizatorami”). 

3. Organizatorzy wskazują następujący kontakt właściwy do korespondencji z Uczestnikami 
Konkursu i udzielania informacji o Konkursie e-mail: konkurs@mwb.com.pl. 

4. Udzielone przez Organizatorów wyjaśnienia oraz ewentualne uzupełnienia lub zmiany w 
Regulaminie Konkursu są wiążące dla wszystkich Uczestników z chwilą ich zamieszczenia na 
stronie internetowej Muzeum Wojska w Białymstoku www.mwb.com.pl i stronie internetowej 
Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy 
www.centrum.uwb.edu.pl. Na tychże stronach jest publikowany także Regulamin Konkursu. 

5. Konkurs jest także ogłaszany i prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego 
Facebook i Instagram. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest stworzony, administrowany, 
ani sponsorowany, ani w żadnym zakresie związany czy wspierany przez serwis Facebook.com 
bądź przez podmioty nim zarządzające lub administrujące. Informacje podawane przez 
Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie podmiotowi zarządzającemu 
serwisem Facebook.com i będą one wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach 
opisanych w regulaminie. 

 
§ 2 

Terminarz Konkursu 
1. Ogłoszenie Konkursu: 29.08.2021 r. 
2. Okres trwania Konkursu: 29.08.2021 – 22.10.2021 r. 
3. Podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu: do 5.11.2021 r. 
4. Wręczenie nagród: do 30 dni od ogłoszenia wyników. 

 
§ 3 

Cel Konkursu 
Celem Konkursu jest: 

a) podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, 
b) kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska 

naturalnego, 
c) popularyzacja wiedzy historycznej, 
d) kształtowanie postaw patriotycznych, 
e) zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz małej ojczyzny, 
f) zangażowanie młodzieży w pracę twórczą. 

 
§ 4 

Zadanie konkursowe 
1. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie przez Uczestników pracy konkursowej na 

temat związany z szeroko pojętym symbolem przyrodniczym ojczyzny, w postaci: 
a) pracy plastycznej formatu A4, wykonanej dowolną techniką – uczniowie przedszkoli i klas 

I-III, 
b) wydrukowana na papierze fotograficznym lub na drukarce atramentowej fotografia formatu 

A4 oraz plik graficzny zawierający fotografię, przesłany na adres konkurs@mwb.com.pl – 
uczniowie klas IV-VI. 



2. Prace konkursowe nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa, 
praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych. Prace naruszające ww. prawa nie 
będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które w całości lub w części były zgłaszane na inny 
konkurs, otrzymały nagrodę lub były już publikowane w jakiejkolwiek postaci. 

4. Za najlepsze uznane zostaną prace konkursowe spełniające kryteria kreatywności, pomysłowości, 
oryginalności oraz spójności z tematem Konkursu. 

 
§ 5 

Charakter i Uczestnicy Konkursu 
1. Konkurs ma charakter otwarty. 
2. Konkurs odbywa się jednoetapowo. 
3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych z klas I-VI z 

województwa podlaskiego, które zgłoszą swój udział w Konkursie. Uczestnicy Konkursu muszą 
być zgłoszeni do Konkursu przez ich opiekunów prawnych, a opiekunowie prawni muszą 
wyrazić  zgodę na udział w Konkursie.  

4. W Konkursie nie może brać udziału najbliższa rodzina członków Komisji Konkursowej tj. ich: 
małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. 

5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie muszą być bezpośrednimi twórcami prac konkursowych. 
6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 
7. Opiekunowie prawni Uczestników Konkursu zgłaszając ich do Konkursu, wyrażają zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, w tym na wystawianie pracy 
konkursowej z oznaczeniem jej twórcy. 

 
§ 6 

Warunki Konkursu 
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

a) akceptacja i przestrzeganie Regulaminu Konkursu, 
b) wykonanie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 4 i 7. 

2. Złożenie prac konkursowych u Organizatora jest równoznaczne z akceptacją warunków 
Konkursu określonych Regulaminem. 

3. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie jeśli złożona przez niego 
prace konkursowe: 
a) są niezgodne z Regulaminem Konkursu, 
b) okażą się identyczne lub podobne do znanych już prac, 
c) naruszają prawa autorskie osób trzecich. 

 
§ 7 

Przebieg Konkursu 
1. W okresie trwania Konkursu Organizatorzy będą oczekiwać na zgłoszenie przez Uczestników 

prac konkursowych. Prace należy dostarczyć do siedziby Muzeum Wojska przy ulicy Jana 
Kilińskiego 7 w terminie do 22.10.2021 r. wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa (załącznik 1 do 
Regulaminu) oraz w wypadku prac fotograficznych przesłania pliku graficznego na adres 
konkurs@mwb.com.pl 

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko 1 pracę konkursową. 
3. W przypadku przesłania przez Uczestnika większej liczby prac niż zostało to określone w 

Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do odrzucenia całości zgłoszenia. 
4. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę. 
5. Prace dostarczane po wyznaczonym przez Organizatorów terminie lub wykonane niezgodnie z 

Regulaminem nie będą oceniane. 
6. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 
7. Zgłoszone prace konkursowe zostaną wystawione przez Organizatorów na wystawie w ich 

siedzibach, a także mogą być umieszczone na ich stronach internetowych i/lub na profilach w 
portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. 



 
§8 

Komisja Konkursowa 
1. Przebieg Konkursu będzie nadzorowany przez Komisję Konkursową w składzie: 

1) Robert Sadowski - Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku, 
2) Katarzyna Kida – pracownik Galerii Arsenał w Białymstoku, 
3) dr Janusz Kupryjanowicz – pracownik Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora 

Andrzeja Myrchy 
2. Organizatorzy na Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołują Roberta Sadowskiego. 
3. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru, które prace spełniają wszystkie wymogi formalne 

Konkursu oraz wybiera, które prace chce nagrodzić. 
 

§ 9 
Ocena prac konkursowych 

1. Wybrane przez Komisję Konkursową prace są nagradzane z uwzględnieniem kryteriów 
wskazanych w § 4. Zwyciężają prace, które uzyskają przewagę głosów Komisji Konkursowej. 

2. Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 3 prace konkursowe (1 praca plastyczna w 
kategorii wiekowej przedszkola, 1 praca plastyczna w kategorii szkół podstawowych klas I-III, 1 
praca fotograficzna w kategorii wiekowej szkół podstawowych klas IV-VI), które zostaną 
nagrodzone. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 

określonym w §2 pkt 3 Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Muzeum 
Wojska w Białymstoku pod adresem www.mwb.com.pl oraz na stronie internetowej 
Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy 
www.centrum.uwb.edu.pl 
 

§ 10 
Nagrody i odbiór nagród 

1. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów do sklepów sportowych o 
wartości 1500 zł każdy, jedna nagroda w każdej kategorii wiekowej, zgodnie z harmonogramem 
określonym w § 2.  

2. O przyznanych nagrodach laureaci (lub ich opiekunowie prawni) zostaną powiadomieni 
telefonicznie bądź mailowo. 

3. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu bądź wymiany na inną 
nagrodę. 

4. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatorów bądź wysyłane pocztą. 
5. Organizatorzy mogą warunkować wydanie nagrody pokwitowaniem przez opiekuna prawnego 

Uczestnika odbioru nagrody w protokole odbioru. 
 

§ 11 
Prawa do treści prac 

1. Uczestnicy Konkursu (opiekuni prawni Uczestników Konkursu) wyrażają zgodę na publikację 
prac konkursowych na wystawie oraz profilu Facebook i stronie internetowej Muzeum. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami  konkursowymi, 
m.in. nieodpłatnego reprodukowania treści prac w celach reklamowych (w prasie, TV, 
katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronach 
internetowej Organizatorów). 

3. Przesłanie zgłoszenia przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (w tym 
udzieleniem licencji) na nieodpłatne i nieograniczone w czasie korzystanie przez Organizatorów 
z treści prac konkursowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych, 
promocyjnych i związanych z realizacją celów statutowych Organizatorów, w szczególności 
umożliwiając publikację tych prac w sieci internet oraz materiałach reklamowych i innych 
publikacjach Organizatorów. 



4. Uczestnicy, w tym laureaci Konkursu wyrażają zgodę na udzielenie na rzecz Organizatorów 
nieodpłatnej i na czas nieoznaczony licencji do treści prac konkursowych. 

5. Prace złożone na Konkurs mogą być wystawiane przez Organizatorów na wystawach w ich 
siedzibach. Prace konkursowe nie są odsyłane Uczestnikom Konkursu. Po zakończeniu wystaw 
Uczestnicy mogą osobiście odebrać swoje prace z siedziby Organizatorów. Nieodebrane w 
terminie do 31.12.2021 r. Organizatorzy mają prawo zutylizować. 

 
§ 12 

Przetwarzanie danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (i ich opiekunów prawnych) jest Muzeum 

Wojska w Białymstoku z siedzibą 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 7. 
2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie do celów realizacji Konkursu, w tym wydania 

drukowanych i internetowych publikacji dotyczących ww. Konkursu oraz prac konkursowych. 
3. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz jego kooperanci tj. służby księgowo-

prawne, dostawcy usług IT i Internetu, sponsorzy nagród, wyłącznie w celu realizacji i 
rozliczenia Konkursu oraz przekazania nagród. 

4. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
e) przeniesienia danych osobowych. 

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji 
międzynarodowych. 

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i publikacji towarzyszących. 
7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w 

Konkursie i wydania nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane 
po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-
prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w 
tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8. Dane nie zostaną użyte do profilowania osób. 
9. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w Konkursie oraz publikowania 

materiałów z realizacji tego Konkursu i publikacji towarzyszących.  
10. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do RODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
2016/679 (RODO). 

 
§13 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki 

prowadzenia Konkursu.  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.  
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub 

opóźnione zgłoszenia do Konkursu. 
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy wynikające z komunikacji. 
4. W uzasadnionych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie 

oraz wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.  
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych. 

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez 
autora pracy zgłoszonej do Konkursu. 

7. Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Muzeum. 



8. Organizatorzy mogą odwołać lub unieważnić Konkurs z powodu wad Konkursu bądź braku 
wyłonienia laureatów Konkursu. 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Regulaminu  
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 
Zgłaszam uczestnictwo w Konkursie  „Patrioci Jutra”:  
 
Imię/Imiona ………………………………………………  
Nazwisko …………………………………………………  
Telefon kontaktowy ………………………………………  
Adres e-mail ………………………………………………  
 
 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA KONKURSU: 
 

1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie pn. „Patrioci Jutra”. 
2. Oświadczam, iż złożona przez moje dziecko praca w Konkursie pn. „Patrioci Jutra” (dalej 

zwanym „Konkursem”) stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, ani 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz, że jest twórcą tej pracy. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu oraz akceptuję 
wszystkie jego postanowienia. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów Konkursu 
określonych w Regulaminie Konkursu. 

5. Wyrażam zgodę na udzielenie Organizatorom licencji do utworu stworzonego przez 
zgłaszanego Uczestnika w trakcie ww. Konkursu na zasadach przewidzianych Regulaminem. 

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikację zgłoszonej pracy konkursowej na wystawie 
pokonkursowej wraz z oznaczeniem autorstwa pracy. 

 
 
 

…........................................................................... 
Data, czytelny podpis opiekuna prawnego Uczestnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska w Białymstoku z siedzibą 
przy ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok, 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych,  z którym można się 
skontaktować poprzez e-mail: iod@mwb.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z 
dopiskiem IOD. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych w Muzeum Wojska w Białymstoku.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  
A. przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych wizerunkowych będzie odbywało się 
w celu uczestnictwa w Konkursie realizowanym przez Administratora -  na podstawie Pani/Pana 
zgody - podstawa art. 6 ust. 1a RODO. 
4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres 
e-mail, numer telefonu, wizerunek 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji 
dokumentów.  
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych 
oraz Pani/Pana dziecka, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO). 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.  
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich jest dobrowolne, ale niezbędne do 
dokonania udziału Uczestnika w Konkursie.  
11. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie podmioty współpracujące z 
Administratorem na podstawie umów w celu wypełniania obowiązków i w zakresie określonym 
przepisami prawa. 

 
 
 


