
1 
 

Regulamin Konkursu 

 

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

Rok szkolny 2022/2023 

 

§ 1 

Organizator Konkursu 

 

Wojewódzki Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” organizuje 

i przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrum Rozwoju 

Edukacji Województwa Łódzkiego (zwane dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, 

Skierniewicach i Zgierzu. 

 

§ 2 

Cele Konkursu 

 

1. Celem Konkursu jest: 

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych; 

2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego; 

3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; 

4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli  

o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;  

5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego; 

6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania 

informacji z różnych źródeł. 

 

§ 3 

Zasięg Konkursu i Uczestnicy 

 

1. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII mających siedzibę na 

terenie województwa łódzkiego. 

3. W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy 

Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego. 

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 

5. Finaliści i laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia Łódzkiego Kuratora Oświaty, a także 

uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej  

w województwie łódzkim. Liczba punktów zostaje określona w Decyzji Łódzkiego Kuratora 

Oświaty w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. 

 

§ 4 

Organizacja Konkursu 

 

1. Zgłoszenia szkoły do udziału w etapie I testu wiedzy ogólnej może dokonać dyrektor szkoły lub 

osoba przez niego upoważniona. Zgłoszenia szkół określające liczbę uczniów przystępujących 

do konkursu należy przesłać do właściwego wg siedziby szkoły CREWŁ, co najmniej siedem 

dni roboczych przed rozpoczęciem etapu szkolnego, nie później niż do 25 stycznia 2023 r., 
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wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu wraz z kartami zgłoszenia 

uczestnictwa (załącznik Nr 2 do Regulaminu). 

2. Odpowiednie dla danego powiatu CREWŁ przekaże przewodniczącemu szkolnej komisji 

konkursowej zestaw testów i kart odpowiedzi w formie elektronicznej wraz z hasłem dostępu. 

3. Treść zadań w teście wiedzy ogólnej do etapu szkolnego przygotowuje Centrum Rozwoju 

Edukacji WŁ w Sieradzu. 

4. Treść zadań w teście wiedzy ogólnej do etapu rejonowego przygotowuje Centrum Rozwoju 

Edukacji WŁ w Piotrkowie Trybunalskim. 

5. Treść zadań w teście wiedzy ogólnej do etapu wojewódzkiego przygotowuje Centrum Rozwoju 

Edukacji WŁ w Zgierzu. 

6. CREWŁ wyznaczają koordynatorów wojewódzkich odpowiedzialnych za kontakt ze szkołami  

oraz przekazanie protokołów i kart zgłoszeń do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

7. Dane kontaktowe do koordynatorów wojewódzkich zostaną opublikowane na stronach 

internetowych CREWŁ. 

 

§ 5 

Przedmiot Konkursu 

 

1. Przedmiotem Konkursu jest: 

1) test wiedzy ogólnej  

lub 

2) komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 

3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – 

postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. 

2. Uczniowie biorący udział w teście wiedzy ogólnej powinni wykazać się:  

a) wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej w latach 

1939 – 1963 określonymi w podstawie programowej szkoły podstawowej; 

b) znajomością zagadnień z historii Polski opisanych w broszurze „Żołnierze Wyklęci – 

niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”; 

c) znajomością publikacji Tadeusza M. Płużańskiego „Obława na Wyklętych”, Wydawnictwo 

Replika, 2017. 

3. Prace powinny zawierać w widocznym miejscu a także na odwrocie: 

a) nagłówek: Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy 

Rzeczypospolitej”; 

b) imię i nazwisko autora/autorów (maksymalnie 3 osoby); 

c) informację czy praca została przygotowana samodzielnie, grupowo oraz czy została 

przygotowana pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna; 

d) nazwę i adres szkoły; 

e) klasę. 

4. Uczestnik wykonujący komiks może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową swojego 

autorstwa lub współautorstwa. 

5. W przypadku prac grupowych praca konkursowa może być zgłoszona wyłącznie przez jednego 

z autorów pracy. 

6. Praca powinna zostać wykonana z materiałów gwarantujących odporność na zniszczenie  

w czasie transportu. 

7. Pracy nie należy oprawiać. 

8. Koszty przygotowania pracy ponoszą uczestnicy Konkursu. 
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§ 6 

Przebieg konkursu 

 

1. Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem, zostanie umieszczone na stronach internetowych 

Organizatora: www.lodzkie.pl, oraz na stronach internetowych: Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

CREWŁ w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach, Zgierzu. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. 

3. Test wiedzy ogólnej: 

1) I etap szkolny – 3 lutego 2023 r.;  

2) II etap rejonowy – 1 marca 2023 r. zostanie przeprowadzony w CREWŁ w: Łodzi, 

Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.  

Poszczególne CREWŁ zorganizują testy wiedzy i dokonają oceny. Następnie wyłonią  

5 finalistów, którzy zostaną uhonorowani Nagrodami;  

3) III etap wojewódzki – 20 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzony przez CREWŁ  

w Sieradzu, gdzie po wyłonieniu zwycięzców zostanie zorganizowana uroczysta gala 

wręczenia Nagród Laureatom Konkursu. 

4. Komiks: 

1) Prace wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy 

Konkursu składają do jednego z pięciu CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 

2023 r.; 

2) Etap rejonowy zostanie przeprowadzony przez poszczególne CREWŁ do dnia  

3 kwietnia 2023 r., a następnie 3 najlepsze prace zostaną przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wraz z protokołem z przebiegu etapu (załącznik 

Nr 3 do Regulaminu) i kartami zgłoszeń finalistów; 

3) Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 20 kwietnia 2023 r. Wyniki etapu 

wojewódzkiego wraz z listą laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej: www.lodzkie.pl. 

5. W przypadku małej liczby uczestników Organizator może pominąć organizację etapów 

rejonowych. 

6. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego (wywołanego zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2), poszczególne etapy konkursu powinny być przeprowadzone przy uwzględnieniu 

obowiązujących w chwili ich organizowania nakazów, zakazów i ograniczeń, np. w formie 

zdalnej. 

 

§ 7 

Przebieg etapów testu ogólnego Konkursu 

 

1. Etap I: 

1) czas trwania: 90 min; 

2) godz. rozpoczęcia: 13.00; 

3) szkolna komisja konkursowa (SKK), po sprawdzeniu prac kwalifikuje uczniów do II etapu – 

nie więcej niż czterech uczestników z danej szkoły z największą liczbą zdobytych punktów 

spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia; 

4) lista uczniów zakwalifikowanych do etapu II jest publikowana na stronie internetowej 

poszczególnych CREWŁ, odpowiednio do powiatu, w którym szkoła ma swoją siedzibę. 

Protokoły (stanowiące załącznik Nr 4 do Regulaminu), i karty zgłoszenia uczniów 

zakwalifikowanych do dalszego etapu są przekazywane do poszczególnych CREWŁ  

w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu. 

http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
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2. Etap II: 

1) czas trwania: 90 min; 

2) godz. rozpoczęcia: 13.00; 

3) prace sprawdzają Rejonowe Komisje Konkursowe (RKK);  

4) przewodniczący RKK w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu II przekazują 

koordynatorom wojewódzkim i Organizatorowi skany protokołów (załącznik Nr 5 do 

Regulaminu), wraz z kartami zgłoszeń finalistów. Koordynatorzy wojewódzcy na podstawie 

otrzymanych protokołów:  

a) kwalifikują do etapu III uczniów, którzy w etapie II uzyskali co najmniej 80% punktów 

możliwych do zdobycia; 

b) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich 

uczestników etapu II, do etapu III kwalifikuje się 25% uczestników, którzy uzyskali w nim 

najwyższe wyniki spośród uczniów przystępujących do etapu II, a w przypadku, gdy 

uczniowie uzyskają taką samą liczbę punktów, procent uczestników może być 

odpowiednio zwiększony; 

5) informacja o wynikach etapu II oraz lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III jest 

publikowana na stronach poszczególnych CREWŁ. 

 

3. Etap III: 

1) czas trwania: 90 min; 

2) godz. rozpoczęcia: 10.00; 

3) prace sprawdza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK); 

4) laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 80% punktów 

możliwych do zdobycia; 

5) finalistami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów 

możliwych do zdobycia;  

6) jeżeli 80% punktów możliwych do zdobycia uzyska mniej niż 25% wszystkich uczestników  

etapu III, tytuł laureata otrzymuje 25% uczestników, którzy uzyskali w nim najwyższe wyniki 

spośród uczniów przystępujących do etapu III, a w przypadku, gdy uczniowie uzyskają taką 

samą liczbę punktów, procent uczestników może być odpowiednio zwiększony; 

7)  informacja o wynikach etapu III jest publikowana na stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz stronach internetowych CRE. Protokół  

z przebiegu etapu finałowego (załącznik Nr 6 do Regulaminu), z kartami zgłoszeń 

laureatów, zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  

w terminie do 28 kwietnia 2023 r. 

 

§ 8 

Warunki uczestnictwa 

 

1. Warunkiem uczestniczenia w teście wiedzy ogólnej w II i III jego etapie jest zgłoszenie 

uczestnika przez odpowiednio SKK lub RKK. Niestawienie się ucznia, o godzinie rozpoczęcia 

testu wiedzy, oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.  

2. Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. 

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie w kategorii komiks jest złożenie pracy konkursowej wraz 

z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

4. Prace należy przesłać bądź dostarczyć do jednego z pięciu CREWŁ, odpowiednio do powiatu, 

w którym szkoła ma swoją siedzibę: 

1) CRE Łódź – miasto Łódź, powiat łódzki wschodni, pabianicki 
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adres: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź; 

2) CRE Piotrków Trybunalski – miasto Piotrków Trybunalski, powiat: piotrkowski, 

bełchatowski, tomaszowski, opoczyński, radomszczański 

adres: ul. Wojska Polskiego 2, 97-300 Piotrków Trybunalski; 

3) CRE Sieradz – powiat: sieradzki, poddębicki, zduńskowolski, łaski, pajęczański, 

wieluński, wieruszowski 

adres: ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz;  

4) CRE Skierniewice – miasto Skierniewice, powiat: skierniewicki, łowicki, rawski, 

brzeziński 

adres: ul. Batorego 64D, 96-100 Skierniewice;  

5) CRE Zgierz – powiat zgierski, kutnowski, łęczycki 

adres: ul. 3 Maja 46, 95 – 100 Zgierz. 

5. Pracę i zgłoszenie do Konkursu należy przesłać lub dostarczyć w zamkniętej kopercie  

z dopiskiem: Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia prac w ramach Konkursu 

ze względu na okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia przed ogłoszeniem 

Konkursu, a które nie wynikają z winy Organizatora. 

7. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r. do 

wskazanych w pkt 4 CREWŁ. O terminowości zgłoszenia pracy decyduje data wpływu do 

odpowiedniego CREWŁ, zgodnego z powiatem, w którym szkoła ma siedzibę. 

8. Prace, które wpłyną po wskazanym terminie lub do nieodpowiedniego CREWŁ, niezgodnego  

z siedzibą szkoły, nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które do niego nie dotarły z przyczyn 

od niego niezależnych oraz ewentualne uszkodzenia prac w trakcie ich transportu. 

10. Prace konkursowe będą przechowywane przez Organizatora przez okres 6 miesięcy od daty 

rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

§ 9 

Kryterium oceniania 

 

1. Kategoria Test wiedzy ogólnej 

1) Test będzie testem wielokrotnego wyboru, gdzie jedna odpowiedź jest prawdziwa.  

Na etapie szkolnym i rejonowym uczeń wybiera jedną spośród trzech odpowiedzi, na 

etapie wojewódzkim jedną spośród czterech odpowiedzi; 

2) Test obejmował będzie 40 pytań, za każde pytanie uczeń zdobywa 1 pkt.  

 

2. Kategoria Komiks 

1) Przy ocenie prac konkursowych brana jest pod uwagę: 

a) poprawność merytoryczna - zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach 

Wyklętych, w tym przybliżenie postaci z województwa łódzkiego; 

b) oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja; 

c) pomysłowość; 

d) estetyka pracy. 

2) Prace konkursowe nie mogą naruszać godności ludzkiej, zawierać treści 

dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przynależność 

narodową, ranić przekonań religijnych, zawierać treści wulgarnych. 

3) W przypadku wykorzystywania w pracy obcych tekstów, zdjęć oraz innych materiałów 

należy podać ich źródło. 
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4) Prace nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu nie będą ocenianie. 

 

§ 10 

Komisja Konkursowa 

 

1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa, na etapie I Szkolna Komisja Konkursowa (SKK), 

na etapie II Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK), na etapie III Wojewódzka Komisja 

Konkursowa (WKK). 

2. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty. W skład WKK wchodzą 

przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, Departamentu Sportu i Edukacji oraz 

Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 

3. Rejonowe Komisje Konkursowe powołuje przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

4. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół.  

5. Komisja sporządza protokół z obrad, podpisany przez wszystkich członków, zgodnie  

z odpowiednim załącznikiem do Regulaminu. 

6. Komisja ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu. 

7. Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień. 

8. Wojewódzka Komisja Konkursowa składa Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie 

z przebiegu konkursu w formie elektronicznej i papierowej.  

 

§ 11 

Nagrody 

 

1. Dla laureatów wyróżnionych prac na etapie rejonowym przewidziano atrakcyjne nagrody 

rzeczowe, ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w tym zestawy 

gadżetów, książki. 

2. Dla laureatów etapu wojewódzkiego przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w tym sprzęt elektroniczny, zestawy 

gadżetów, książki. 

3. W każdej kategorii przyznaje się nagrody za miejsca I-III w etapie rejonowym oraz w etapie 

wojewódzkim. 

4. Informacja o laureatach i osobach wyróżnionych zostanie przesłana do szkół. 

5. Przyznanych nagród nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody, ani nie udziela 

gwarancji jakości. 

6. Laureatom konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia praw do uzyskania nagrody  

na osoby trzecie.  

7. Laureaci Konkursu są zwolnieni z zapłaty podatku dochodowego od nagrody, gdyż jednostkowa 

wartość nagród nie przekracza 2 000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). 

8. Ze względu na wprowadzenie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych, przekazanie nagród rzeczowych może się odbyć poprzez przesłanie  

ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub innego przewoźnika za poświadczeniem 

odbioru. 

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody 

z przyczyn leżących po stronie Laureata.  

10. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej odbioru w formie protokołu lub 

potwierdzenia odbioru przesyłki. 



7 
 

11. W przypadku gdy do czasu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną zniesione szczególne 

rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

Organizator przewiduje możliwość bezpośredniego wręczenia nagród Laureatom lub 

organizację uroczystego wręczenia nagród.  

 

§ 12 

Licencja 

 

1. Uczestnik oświadcza, że przesłana praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich i jest 

wolna od obciążeń jakimikolwiek prawami tych osób.  

2. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z pracy konkursowej. Licencja 

udzielona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Prace konkursowe mogą być wykorzystane 

i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody autorów lub ich opiekunów. 

3. Organizator ma prawo do wykorzystania pracy konkursowej w celach promocyjnych, 

wizerunkowych, archiwalnych i informacyjnych, a także ma prawo do korzystania  

i upowszechniania w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów oraz bez ograniczeń 

terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną 

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 

komputerowych, 

b) w zakresie publikacji i rozpowszechniania w całości lub w części oraz jego opracowań 

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne 

udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, 

reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym 

plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, 

reklamy, oznaczania i produkcji towarów, wykorzystywanie w materiałach 

wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych  

i komputerowych, 

c) w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w całości lub części oraz 

dokonywania opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, 

jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części, oraz zezwalania na 

dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie,  

a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty 

trzecie, 

d) w zakresie wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy,  

w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego,  

w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak: 

ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, 

rozpowszechnianie w sieci Internet. 

4. Udzielona licencja ma charakter niewyłączny i upoważnia do udzielania sublicencji.   

 

§13 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest Zarząd 

Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. 
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2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

w sprawie przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną na adres: iod@lodzkie.pl  

lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu,  

a w przypadku przyznania nagród również w celu publikacji informacji o laureatach i osobach 

wyróżnionych na stronie internetowej www.lodzkie.pl i stronach internetowych CRE. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie jest: 

a) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)  

w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, 

b) w zakresie wizerunku oraz publikacji danych osobowych na stronie lodzkie.pl i stronach 

internetowych CRE - podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda z art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych osób biorących udział w Konkursie będą przedstawiciele CRE, 

członkowie Komisji Konkursowej - Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz użytkownicy strony 

internetowej www.lodzkie.pl i stron internetowych CRE, a ponadto dostawcy systemów 

informatycznych, usług IT oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej oraz późniejszych 

działań informacyjno-promocyjnych a następnie klasyfikowane i przechowywane zgodnie  

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania  

lub do czasu zakończenia działań informacyjno-promocyjnych, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. 

7. Osoby biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo dostępu 

do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 17 i 18 RODO. 

8. W zakresie w jakim udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek) osoby 

biorące udział w Konkursie/rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO przysługuje 

osobom biorącym udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników prawo  

do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. 

10.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, osobom biorącym 

udział w Konkursie/rodzicom/opiekunom prawnym uczestników przysługuje prawo do złożenia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Skutkiem 

niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie. Nie wyrażenie zgody na 

rozpowszechnianie wizerunku nie skutkuje wyłączeniem z udziału w procedurze konkursowej. 

 

§14 

Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Konkursowych 

 
 

1. Uczestnicy, ich rodzice i nauczyciele mają prawo wglądu do prac ocenionych przez Komisje  

poszczególnych etapów w termie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników po poszczególnych 

stopniach Konkursu. Wgląd do pracy konkursowej odbywa się w obecności Przewodniczącego 

mailto:iod@lodzkie.pl
http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
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Komisji Konkursowej danego etapu oraz osoby wyznaczonej odpowiednio przez 

przewodniczącego Komisji.  

2.  Zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac, po każdym etapie może wnieść pisemnie 

lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców lub jego rodzice do Przewodniczącego 

odpowiedniej Komisji Konkursowej. 

3. Po wniesieniu zastrzeżenia, Komisje Konkursowe właściwych etapów weryfikują pracę ucznia 

w części, której dotyczą zastrzeżenia.  

4. Komisja danego etapu odwołania sporządza protokół z odwołania. W razie braku uwzględnienia 

odwołania przekazuje odwołanie Komisji Konkursowej wyższego szczebla.  

5. Komisja etapu wojewódzkiego przy braku uwzględnienia odwołania, przekazuje odwołanie  

Wojewódzkiemu Koordynatorowi Konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych.  

6. Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia ich wniesienia.  
 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 
 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez 

Uczestników Konkursu. 

3. Rodzice i opiekunowie prawni uczniów biorących udział w Konkursie odpowiadają za 

naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej 

pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów 

obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. 

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw 

osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac. 

4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny. 

5. Sprawy, które nie są objęte Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący właściwej Szkolnej/ 

Rejonowej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie. 

Integralną częścią Regulaminu są załączniki. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

                                                          

Miejscowość, data  

………………………………… 

           Pieczęć szkoły 

Centrum Rozwoju Edukacji 

Województwa Łódzkiego 

w ……………………………… 

………………………………… 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE – ETAP I 
pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

- test wiedzy ogólnej / prace 
dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII  

w roku szkolnym 2022/2023 
 
 

LP. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

(wpisać drukowanymi literami 

lub komputerowo) 

KLASA 

 
DATA URODZENIA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

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

Nazwa szkoły 

 

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

Adres szkoły 
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………..……….………………………………….…….……………………………………………...…………… 

Imię i nazwisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 

 

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

Telefon kontaktowy i adres e-mail do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej 

 

 
 

 

                                                                      
 

………………………………………….. 

                                                                                                 Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 2  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

………………………………… 

Pieczęć szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU 
pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

(Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i odręcznie podpisać) 
 

 

1) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
Nazwa szkoły 

 

2) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
Adres szkoły 

 

3) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia. 

 

4) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
Klasa i data urodzenia ucznia 

 

5) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia 

 

6) ……….………………………………….…….…………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy i adres e-mail do rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia 

 

7) ……….………………………………….…….……………………………………………………………… 
 
 

Tytuł i kategoria pracy 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść. 

 

…………...………….………………………………………………… 

data i czytelny podpis uczestnika i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni 

obrońcy Rzeczypospolitej”. 

………...……………….…………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna  
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Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z pracy konkursowej w zakresie 

wynikającym z Regulaminu Konkursu (dotyczy autorów prac komiksowych) 

…………...………….………………………………………………… 

data i czytelny podpis uczestnika i rodzica/prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych: 

w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu w zakresie publikacji 

danych osobowych (imię, nazwisko, informacja o szkole, do której uczęszczam), na stronie 

internetowej www.lodzkie.pl oraz stronach internetowych CRE odpowiednio do powiatu, w którym 

szkoła ma siedzibę, 

w celach informacyjnych i promujących wydarzenie w zakresie publikacji wizerunku na stronie 

internetowej www.lodzkie.pl oraz stronach internetowych CRE odpowiednio do powiatu, w którym 

szkoła ma siedzibę. 

  Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć, 

filmów na stronie internetowej www.lodzkie.pl oraz stronach internetowych CRE odpowiednio do 

powiatu, w którym szkoła ma siedzibę, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

……………………………………………………………. 

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich 

 

Wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, jednak jej wycofanie nie wpłynie na zgodność  

z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Brak zgody uniemożliwi publikację danych osobowych 

oraz zdjęcia na stronie internetowej www.lodzkie.pl oraz stronach CRE. 

* Zgoda na rozpowszechnianie jest dobrowolna, odmowa wydania zgody nie ma wpływu na 

uczestnictwo w Konkursie.  

 

 

  

http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/
http://www.lodzkie.pl/


14 
 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

 
                                                                                        Miejscowość, data  

………………………………… 

         Pieczęć CREWŁ 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Sportu i Edukacji 

Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU REJONOWEGO 
Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII  
w roku szkolnym 2022/2023 

 
PRACE 

 

Liczba zgłoszonych prac (ogółem): 

Liczba szkół, których uczniowie uczestniczyli w eliminacjach rejonowych: 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w eliminacjach rejonowych: 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do następnego etapu: 

Liczba prac zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego: 

 
Skład Rejonowej Komisji Konkursowej: 

1) Przewodniczący Komisji: 

……………. 

2) Członkowie Komisji: 

• ……………. 

• ……………. 

• ……………. 

 
LISTA UCZESTNIKÓW ETAPU REJONOWEGO 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

TYTUŁ 

PRACY 

KLASA 

/WIEK 

DATA 

URODZENIA 
NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 
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LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO* 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

TYTUŁ 

PRACY 

KLASA 

/WIEK 

DATA 

URODZENIA 
NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* Załącznik do niniejszego wykazu stanowią karty zgłoszeniowe do konkursu uczniów 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1  – Przewodniczący Komisji …………………………………….  

2  ……………………………………. 

3  ……………………………………. 

 
             

                                                                                                  

                                                                                                                                                  

…………………………….……………… 

                                                                                                                                                 Podpis i pieczęć dyrektora CREWŁ 
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Załącznik nr 4  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

………………………………… 
Pieczęć szkoły 

 

Centrum Rozwoju Edukacji 

Województwa Łódzkiego 

w ……………………………… 

………………………………… 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO 
Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII  
w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Data przeprowadzenia eliminacji szkolnych: 

Liczba uczniów zgłoszonych do konkursu: 

Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach szkolnych: 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w eliminacjach szkolnych: 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do następnego etapu: 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego: 

 

Skład Szkolnej Komisji Konkursowej: 

1) Przewodniczący Komisji: 

……………. 

2) Członkowie Komisji: 

• ……………. 

• ……………. 

 
LISTA UCZESTNIKÓW ETAPU SZKOLNEGO 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 
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LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO* 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

     

     

     

     

 

* Załącznik do niniejszego wykazu stanowią karty zgłoszeniowe do konkursu uczniów 

zakwalifikowanych do etapu rejonowego. 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1  – Przewodniczący Komisji …………………………………….  

2  ……………………………………. 

3  ……………………………………. 

 
             

 

                                                                                                  

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

                                                                                                                                                    Podpis i pieczęć dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 5  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

 
                                                                                        Miejscowość, data  

………………………………… 

         Pieczęć CREWŁ 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego 
w Sieradzu  

 
 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU REJONOWEGO 
Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII  
w roku szkolnym 2022/2023 

 
TEST WIEDZY OGÓLNEJ 

 

Data przeprowadzenia eliminacji rejonowych: 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego: 

Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach rejonowych: 

Liczba szkół, których uczniowie uczestniczyli w eliminacjach rejonowych: 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w eliminacjach rejonowych: 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca do następnego etapu: 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego: 

 
Skład Rejonowej Komisji Konkursowej: 

1) Przewodniczący Komisji: 

……………. 

2) Członkowie Komisji: 

• ……………. 

• ……………. 

• ……………. 

 
LISTA UCZESTNIKÓW ETAPU REJONOWEGO 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 
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LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO* 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

     

     

     

     

     

 

* Załącznik do niniejszego wykazu stanowią karty zgłoszeniowe do konkursu uczniów 

zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

1  – Przewodniczący Komisji …………………………………….  

2  ……………………………………. 

3  ……………………………………. 

 
             

                                                                                                  

                                                                                                                                                  

…………………………….……………… 

                                                                                                                                                 Podpis i pieczęć dyrektora CREWŁ 
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Załącznik nr 6  

do Regulaminu Konkursu  

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

                                                                                         Miejscowość, data  

 

………………………………… 

Pieczęć CREWŁ w Sieradzu 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Sportu i Edukacji 

Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU WOJEWÓDZKIEGO  
w Konkursie pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” 

dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII  
w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

Data przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich: 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego: 

Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach wojewódzkich: 

Liczba szkół, których uczniowie uczestniczyli w eliminacjach wojewódzkich: 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w eliminacjach wojewódzkich: 

Minimalna liczba punktów nadająca tytuł laureata: 

Minimalna liczba punktów nadająca tytuł finalisty: 

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

1) Przewodniczący Komisji: 

……………. 

2) Członkowie Komisji: 

• ……………. 

• ……………. 

• ……………. 
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LISTA UCZESTNIKÓW ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

     

     

     

     

 
 
 

LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSU 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

(wpisać drukowanymi 

literami lub 

komputerowo) 

KLASA 

/WIEK 
DATA URODZENIA NAZWA SZKOŁY 

LICZBA 

UZYSKANYCH 

PUNKTÓW 

     

     

     

     

     

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

………………….……….. 

        

 


