
 

REGULAMIN KONKURSU 

 

Nazwa konkursu: „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”. 

Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach oraz 

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda 

Okulickiego ps. „Niedźwiadek” (11 MBOT). 

Koordynator konkursu: mjr rez. Arkadiusz KANIA 

Zakres konkursu 

wewnętrzny/zewnętrzny: 

Zewnętrzny. 

Miejsce organizacji 

konkursu: 

Etap I: nie dotyczy (prace pisemne przesyłane są drogą elektroniczną). 

Etap II: Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 

Cel konkursu: Promocja dokonań i osiągnięć 11 MBOT z okazji 5 rocznicy utworzenia 

WOT, kształtowanie pozytywnego wizerunku wojska w ramach 

wychowania patriotycznego młodzieży. 

Osoby uprawnione  

do udziału w konkursie: 

Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 

mundurowych Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 

Procedura przystąpienia  

do konkursu: 

Zgłoszenie Koordynatorowi konkursu chęci przystąpienia do konkursu 

uzupełnione o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

wizerunku oraz treści pracy pisemnej/wypowiedzi zgodnie z załącznikiem 

nr 1. 

Harmonogram konkursu: Etap I: 

Termin przesłania pracy pisemnej: do dnia 28 marca 2022 r. 

Ogłoszenie wyników: do dnia 04 kwietnia 2022 r. 

 

Etap II (dla uczniów klas mundurowych): 

Test wiedzy na temat WOT i 11 MBOT w dniu 28 kwietnia 2022 r. 

Ogłoszenie wyników: w dniu 28 kwietnia 2022 r. 

Wymagania konkursowe  

dla Etapu I: 

Praca pisemna, wersja elektroniczna, ilość stron formatu A4: 1-2, czcionka: 

Arial 12, akapit: 1,5, marginesy: lewy 3,5, prawy, dolny, górny 1,5, tekst 

wyjustowany. 

Tematy do wyboru: 

1. „Zawsze gotowi, zawsze blisko” - co według Ciebie znaczy to 

motto?; 

2. „Dlaczego Twoim zdaniem gen. bryg. Leopold Okulicki jest 

patronem  11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej”. 

Termin przesłania prac: do 28 marca 2022 r. 

Prace należy przesłać na adres e-mail: lo.mundurowi@interia.pl 

Prace konkursowe przysłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. 

Kryteria wyboru zwycięzcy  

w Etapie I: 

Oceniana będzie zawartość merytoryczna oraz estetyka pracy. 

Spośród prac konkursowych uczniów klas mundurowych zostanie 

wybranych  

20 najlepszych. 

Spośród prac konkursowych uczniów klas podstawowych zostaną wybrane  

3 najlepsze. 

Wymagania konkursowe  

dla Etapu II: 

Do Etapu II konkursu przechodzą uczniowie klas mundurowych - laureaci  

Etapu I. 

Kryteria wyboru zwycięzcy  

w Etapie II: 

Miejsce 1,2 i 3 w konkursie uzależnione jest od wyniku z testu wiedzy na 

temat WOT i 11 MBOT. 

Polecane materiały 

źródłowe: 

https://www.wojsko-polskie.pl/wojska-obrony-terytorialnej 

https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/misja-motto-zadania 

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cichociemni;3886443.html 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/sztandar-11-



malopolskiej-brygady-obrony-terytorialnej/ 

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/sluzba-system-szkolenia 

https://terytorialsi.wp.mil.pl/szkolenie-warianty 

https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/wspaniala-12/ 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/5-lat-

istnienia-wojsk-obrony-terytorialnej/ 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/dowodcy-i-bataliony/ 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/patron/ 

https://terytorialsi.wp.mil.pl/credo 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/zolnierze-

11mbot-na-froncie-operacji-trwala-odpornosc/ 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-

w/podsumowanie-2021-roku-w-11-mbot 

https://www.wojsko-polskie.pl/dwot/dowodca/ 

https://wojsko-polskie.pl/dwot/wola-wot-w-zk/ 

https://ipn.gov/pl/aktualnosci/8092,Walka-i-nadzieja-14-lutego-1942-r-

powstala-Armia-Krajowa.html 

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/general-leopold-

okulick/106649,1-Biogram.html 

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/general-leopold-

okulick/106652,2-Pro-Memoria.html 

https://www.muzeumsportu.waw.pl/wystawy/archiwum/2018/694-

igrzyska-zycia-i-smierci-sportowcy-w-powstaniu-warszawskim 

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/leopold-okulicki,837.html 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/proces-szesnastu;3962374.html 

Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898-1946), IPN, ISBN 978-

83-7629-932-7, 2015 

Śladami Armii Krajowej w Małopolsce. Przewodnik historyczno-

krajoznawczy, rozdz. III, Muzeum Armii Krajowej, ISBN 978-83-950027-

5-5, Kraków 2019 

Komisja konkursowa: Etap I: 

Koordynator konkursu 

Przedstawiciel 11 MBOT 

Nauczyciel historii 

Nauczyciel WOS 

 

Etap II: 

Przedstawiciel 11 MBOT (Przewodniczący Komisji konkursowej) 

Koordynator konkursu 

Nauczyciel historii 

Nauczyciel WOS 

Opis nagród: Dla uczestników konkursu (nie dotyczy laureatów Etapu I): ocena bardzo 

dobra z aktywności z przedmiotu: historia lub WOS (do wyboru przez 

ucznia). 

Dla laureatów Etapu I: upominki oraz ocena celująca z aktywności  

z przedmiotu: historia lub WOS (do wyboru przez ucznia). Dodatkowo dla 

uczniów klas podstawowych: nagrody rzeczowe, dyplomy. 

Dla laureatów Etapu II: nagrody rzeczowe, dyplomy, wywiad do 

komunikatu prasowego. 

Sposób przekazania nagród 

rzeczowych: 

Komisja konkursowa wręczony nagrody laureatom konkursu w dniu 

rozstrzygnięcia Etapu II konkursu. 

Forma publikacji wyników: Etap I: dziennik elektroniczny Vulcan, strona internetowa szkoły, szkolna 

tablica ogłoszeń. 

Etap II: dziennik elektroniczny Vulcan, strona internetowa szkoły, szkolna 

https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/patron/
https://terytorialsi.wp.mil.pl/credo
https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/zolnierze-11mbot-na-froncie-operacji-trwala-odpornosc/
https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/zolnierze-11mbot-na-froncie-operacji-trwala-odpornosc/
https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/articles/aktualnosci-w/zolnierze-11mbot-na-froncie-operacji-trwala-odpornosc/


tablica ogłoszeń, komunikat prasowy. 

Ustalenia końcowe: Organizatorzy konkursu są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa  

w konkursie. 

Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz treści 

pracy pisemnej, która znajduje się w załączniku do regulaminu, można 

przesłać w formie skanu lub zdjęcia. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu i Regulaminu rozstrzyga 

Koordynator konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Konkurs „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”. 

 

Imię i nazwisko uczestnika  

 

Telefon kontaktowy, email  

 

Szkoła (adres, telefon, e-mail)  

 

Imię i nazwisko opiekuna  

 

 

 

ZGODY UCZESTNIKA KONKURSU 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „ZAWSZE 

GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”, akceptuję postanowienia Regulaminu  

i wyrażam zgodę na udział w Konkursie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych 

osobowych oraz wizerunku przez organizatorów, sponsorów i partnerów 

konkursu w celu jego przeprowadzenia, rozstrzygnięcia, ogłoszenia 

wyników, przyznania nagród i dyplomów z tytułu zwycięstwa, przy czym 

dane osobowe i wizerunek byłyby udostępniane min na stronie internetowej 

i w publikacjach Organizatorów, sponsorów i partnerów konkursu oraz 

mediach społecznościowych i lokalnych. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie 

i nieodwołalnie. 

Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez 

przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: 

zsproszowice@zsproszowice.edu.pl lub na adres: Zespół Szkół im. Bartosza 

Głowackiego, ul 3 Maja 107, 32-100 Proszowice; cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów, sponsorów i 

partnerów konkursu, treści mojej pracy pisemnej lub/i wypowiedzi w celu 

relacjonowania przebiegu konkursu. 

 

 

 

Data ______________________ Podpis Uczestnika ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODY RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu„ZAWSZE 

GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”, akceptuję postanowienia Regulaminu  

i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego  

w przedmiotowym Konkursie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych 

oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez organizatorów, 

sponsorów i partnerów konkursu w celu jego przeprowadzenia i 

rozstrzygnięcia, ogłoszenia wyników, przyznania nagród i dyplomów z 

tytułu zwycięstwa, przy czym dane osobowe i wizerunek byłyby 

udostępniane min na stronie internetowej i w publikacjach Organizatorów, 

sponsorów i partnerów konkursu oraz mediach społecznościowych i 

lokalnych. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie i nieodwołalnie. 

Rodzic/opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na e-mail: 

zsproszowice@zsproszowice.edu.pl lub na adres: Zespół Szkół im. Bartosza 

Głowackiego, ul 3 Maja 107, 32-100 Proszowice; cofnięcie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów, sponsorów i 

partnerów konkursu, treści pracy pisemnej lub/i wypowiedzi mojego 

dziecka/podopiecznego w celu relacjonowania przebiegu konkursu. 

 

 

 

Data _______________Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Dane osobowe uczestnika konkursu, w przypadku wyrażenia zgody  przetwarzane będą w celach: 

1. udziału w konkursie „ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO”. 

2. publikacji wizerunku laureata na stronach internetowych Organizatorów, sponsorów  

    i partnerów konkursu oraz mediach społecznościowych i lokalnych. 

3. wykorzystania treści pracy konkursowej/wypowiedzi uczestnika konkursu przez 

 Organizatorów, sponsorów i partnerów konkursu na stronach internetowych 

  Organizatorów, sponsorów i partnerów konkursu oraz mediach społecznościowych  

    i lokalnych. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c, e rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. U. UE. L. z 

2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.   

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, ul. 3 

Maja 107, 32-100 Proszowice.  Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i 

zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również 

ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny 

na adres pocztowy placówki. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 

podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, do 

momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz sponsorów i partnerów.   

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

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

(miejscowość, data, podpis) 

 

 


