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REGULAMIN   

KONKURSU TWÓRCZOŚCI PATRIOTYCZNEJ  

„Moi Wielcy Rodacy – Św. Jan Paweł II  

i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński” 
 

 

1. Organizator: Fundacja Nasza Przyszłość, ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa. 

 

2. Nazwa przedsięwzięcia: Konkurs Twórczości Patriotycznej „Moi Wielcy Rodacy – Św. Jan 

Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński” (zwany dalej Konkursem). 

 

3. Cele Konkursu: 

a) upowszechnianie tradycji narodowej i kultury polskiej, 

b) promowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży, 

c) rozwijanie wyobraźni oraz wspieranie ekspresji twórczej dzieci i młodzieży, 

d) pobudzanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, 

e) odkrywanie i promocja utalentowanych dzieci i młodzieży, 

f) wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Konkursu, 

g) popularyzacja znajomości Pisma Świętego, wiedzy o Św. Janie Pawle II i Słudze Bożym 

Kardynale Stefanie Wyszyńskim. 

 

4. Warunki uczestnictwa. 

a) Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie we właściwym terminie, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem, Pracy wraz z Kartą Zgłoszeniową. 

 

b) Wiek uczestników. 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

- dzieci (przedszkole - szkoła podstawowa, do ukończenia 15. lat), 

- młodzież od 16. roku życia do ukończenia 35 lat. 

 

c) Uczestnicy Konkursu – osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych 

(które nie ukończyły 13 lat) i osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych (które ukończyły 13 lat, ale nie ukończyły lat 18) mogą wziąć udział w Konkursie 

wyłącznie za pisemną zgodą prawnego przedstawiciela. 

 

d) Osoby, które chcą wziąć udział w Konkursie, są zobowiązane przesłać na adres Fundacji 

Nasza Przyszłość, Oddział w Szczecinku (ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek) Pracę i 

Kartę Zgłoszeniową  w terminie do 15 marca 2020 r.  

 

e) Praca może mieć następującą formę: film, scenka, utwór muzyczny, esej, wiersz, obraz, 

rzeźba (w tekście Regulaminu jako Praca). 

 

f) Wraz z przesłaniem Pracy, uczestnik konkursu wyraża zgodę na utrwalanie i korzystanie z 

jego wizerunku i artystycznego wykonania oraz przenosi na Organizatora konkursu prawa 

autorskie do Pracy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Karcie Zgłoszeniowej. 

 

g) Powołana przez Organizatora Komisja wyłoni laureatów, którzy będą mieli możliwość 

zaprezentowania swoich Prac osobiście podczas wystawy i warsztatów, zorganizowanych w 

ramach „Dziękczynienia w Rodzinie” w Toruniu w dniu 5 września 2020 roku. 
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h) Nagrody. 

 

W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. 

 

i) Wszystkie decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

5. Postanowienia końcowe: 

a) Uczestnicy zapewniają sobie transport do miejsca wystawy i warsztatów we własnym 

zakresie. 

b) Organizator nie zwraca kosztów podróży i nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.  

c) Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia dostępne są na stronie: www.radiomaryja.pl oraz 

www.fnp.pl. 

d) Informacje udzielane są pod adresem: o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. 

e) Wszelkie kwestie nieuregulowane Regulaminem ostatecznie rozstrzyga Organizator. 

 

6. Gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora  danych osobowych odbywa się w oparciu 

o Rozporządzenie 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 

(„RODO”). 

 

7. Administratorem gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Nasza 

Przyszłość z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, tj. Organizator. 

 

8. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres 

Organizatora. 

 

9. Dane osobowe przetwarzane są dla celów realizacji Konkursu. 

 

10. Dane osobowe przechowywane są przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji 

Konkursu oraz wypełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze wynikających z 

przepisów prawa. 

 

11. Dane osobowe mogą być przekazywane tylko uprawnionym podmiotom.  

 

12. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, sprzeciwu lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 

13. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. 

 

14. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
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