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REGULAMIN KONKURSU  

„Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i 

młodzieży” 

organizowanego przez 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 

 

I. Organizator 

 

      Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość 

 

      Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie obowiązują w nim 

zasady olimpiad i konkursów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1580).  

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Uniwersytet 

Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów 

prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i 

konserwatywnej.”, współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli 

Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz 

Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po polsku. 

 

Patronat Honorowy na konkursem objął Ordynariusz Diecezji Zamojsko – 

Lubaczowskiej Ks. dr bp Marian Rojek. 

 

II. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Sługi Bożego Kard. 

Stefana Wyszyńskiego, 

 utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Prymasie Tysiąclecia i jego nauce; 

 kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych,  

 rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów postaciami, które 

pozytywnie zapisały się w historii Polski,  

 uświadomienie uczniom wielkości zasług Prymasa dla Kościoła i 

Ojczyzny,  

 prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami 

wypowiedzi: relacje, wywiady, opowiadania, reportaże, wiersz, opis, list, 

pamiętnik, esej , rozprawka, komiks, i in., 

 przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, 
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 upamiętnienie 120. rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia. 

 

 

 

III. Adresaci konkursu: 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII) i 

ponadpodstawowych z terenu czterech powiatów Zamojszczyzny (powiat 

zamojski, powiat hrubieszowski, powiat biłgorajski, powiat tomaszowski, powiat 

grodzki Miasto Zamość).  

 

IV. Organizacja konkursu: 

 

Przedmiotem konkursu jest:   

 

 zebranie, opracowanie pracy poświęconej Kardynałowi Stefanowi 

Wyszyńskiemu i jego nauce. 
 

Uczestnicy konkursu wykonują pracę np. wywiad, opowiadanie, reportaż, wiersz, 

opis, list, pamiętnik, esej, rozprawka, komiks, i in., której objętość w formie 

pisemnej powinna wynosić nie mniej niż pięć stron maszynopisu. Praca powinna 

być dostarczona w formie wydrukowanej oraz (w miarę możliwości) na nośniku 

elektronicznym- płyta np.: CD – R, CD + R, DVD (czcionka komputerowa Times 

New Roman, akapit 1,5 wiersza).  
 

praca literacka: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa, 

ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu, estetyka wykonania;  

wiersz: praca wykonana na komputerze (czcionka 13, Times New Roman, 

interlinia 1,5, maks. 2 strony A4);  

komiks: wykonanie ręczne lub komputerowe (maks. 10 stron w formacie nie 

większym niż A3); 

 

Uczestnicy konkursu mają możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych 

materiałów i publikacji poświęconych Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. 
       
 

UWAGA !  

   1 praca  - 1 autor 

 

Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora dokonuje oceny prac 

konkursowych, uwzględniając: 

▪ poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu, 

kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, 
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▪ dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie i tym 

podobne, 

▪ kompozycję i język pracy, 

▪ estetykę wykonania. 

 

 

Prace, które spełniły wyżej wymienione warunki, powinny być nadesłane  

do dnia 10 września 2021 roku na adres:  

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  

OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/31, 22-400 ZAMOŚĆ  

z dopiskiem „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i 

młodzieży”. 

 

Do prac należy dołączyć kartę uczestnika konkursu (załącznik nr 1), 

zawierającą zgodę pełnoletniego autora, ewentualnie rodziców lub opiekunów 

prawnych w przypadku uczestników  niepełnoletnich na bezpłatne wykorzystanie 

pracy w druku, publikacje internetowe, medialne, ogłoszenie wyników konkursu, 

eksponowanie w innych miejscach, z podaniem danych osobowych autora, celem 

popularyzacji konkursu. 

 

Informujemy, że wszystkie nadesłane na konkurs prace wraz z załącznikami 

nie będą zwracane uczestnikom konkursu i zostaną zarchiwizowane w zbiorach 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Organizatorzy 

dopuszczają możliwość przetwarzania i rozpowszechniania prac w całości  

lub fragmentarycznie. 

 

 

W przypadku nieprzystąpienia szkoły do konkursu, dopuszcza się 

przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie do oceny przez  

w/w Komisję. 

 

 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu 

 

 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I kat. klasy 5-8 

szkoły podstawowej; II kat. szkoły ponadpodstawowe. 

  

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji  

lub zaskarżeniu. 
 

 Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
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 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie komunikatu przekazanego 

mediom oraz umieszczonego na stronie ŚZŻAK O/Z. 

 Laureaci, Dyrektorzy i przedstawiciele szkół zostaną zaproszeni  

na uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień. 
 

 

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień 

odbędzie się 20 września 2021 roku. 

O terminie uroczystości rozdania nagród Uczestnicy Konkursu zostaną 

poinformowani drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie, na wskazany  

w karcie zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu adres e-mail, 

adres zamieszkania lub nr telefonu. 
 

 

V.  Uwagi końcowe 

 

 Uprzejmie prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli języka polskiego, 

historii, plastyki oraz wychowawców klas o rozpropagowanie konkursu  

w szkołach, placówkach oświatowych. Młodzież zachęcamy do licznego udziału. 
  
 

 

Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu udzielane są przez: 

 
Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość tel. 501589888 

Sekretariat Związku - tel. 84 677 65 56, ul. Partyzantów 3, Zamość, w godzinach od 9:00 – 

11:00 lub tel. 507 159 010                                                                                               
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO 

 

KONKURS  

„Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i 

młodzieży” 
 

Dane Uczestnika Konkursu: imię i nazwisko autora:………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia:……………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji:…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły (podstawowej lub ponadpodstawowej), klasa:……………............... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania:………………………………………………………….......................... 

Numer telefonu:……………………………………………………………………………… 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczam, że przesłany projekt jest mojego autorstwa i nie brał udziału w żadnym innym konkursie, 

posiadam do niego wyłączne osobiste i majątkowe prawa autorskie. Zapoznałem się z Regulaminem 

Konkursu i przyjmuję do wiadomości wszelkie zawarte w nim uregulowania.  

 

Oświadczam, iż w chwili podpisania niniejszego oświadczenia przenoszę na Organizatora i 

Współorganizatorów nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń terytorialnych, na czas 

nieoznaczony, do utworu przekazanego w ramach Konkursu „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka 

w oczach dzieci i młodzieży”. Majątkowe prawa autorskie zostają udzielone na wykorzystanie pracy, w 

całości lub w częściach, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili ogłoszenia Konkursu, a w 

szczególności tych określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie 

praw zależnych do opracowania pracy. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis Uczestnika Konkursu/podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w 

przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu)  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania 

Konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i udzielane na czas nieokreślony. 

W każdej chwili Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis Uczestnika Konkursu/podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w 

przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu)  
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Klauzula informacyjna  
 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 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 

(RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych: 

a) administratorem danych osobowych jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

Okręg Zamość, ul. partyzantów 3, 22-400 Zamość (dalej: Administrator) 

b) dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 

roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. 

zm.) 

c) dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Instytutowi Dziedzictwa 

Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego Fundusz 

Patriotyczny – Edycja 2021 Wolność po polsku, ewentualnie inne państwowe organy 

kontroli wydatkowania środków pochodzących ze środków pozostających w dyspozycji 

ministra właściwego do spraw obrony narodowej. 

d) w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

e) jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(data i podpis Uczestnika Konkursu/podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego 

w przypadku niepełnoletnich Uczestników Konkursu) 

 

 

 

 

 

 

 


