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REGULAMIN 
POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

„gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania" 
 
W związku z przypadającą w lutym 2023 roku 70 rocznicą śmierci 
gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego 
w Proszowicach przy wsparciu Jednostki Wojskowej „NIL” w Krakowie organizuje konkurs 
historyczny pt. „gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania". 
 

1. Cel konkursu: 
a) uczczenie pamięci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" 
b) promocja dokonań i osiągnięć oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wojska 

w ramach wychowania patriotycznego młodzieży. 
2. Uczestnicy: 

a) uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. 
Bartosza Głowackiego w Proszowicach. 

b) uczniowie klas 8 szkół podstawowych w powiecie proszowickim ( uczestniczą 
tylko w 1 etapie konkursu). 

3. Etapy i terminy konkursu: 
a) etap pierwszy - uczestnicy ( szkoła średnia, szkoła podstawowa kl. 8) przesyłają 

prace pisemne na jeden z tematów określonych w regulaminie do 17 lutego 
2023r. 

ogłoszenie wyników pierwszego etapu do 28 lutego 2023r. 
b) etap drugi – dla uczniów klas mundurowych: spośród nadesłanych prac komisja 

wybiera 20 najlepszych, a ich autorzy w tym etapie biorą udział w teście 
historycznym dotyczącym postaci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila". 

c)  etap trzeci – dla uczniów klas mundurowych: trzech uczestników  
 z najlepszym wynikiem bierze udział w finale - egzaminie ustnym – w dniu 
 pisania testu, po sprawdzeniu i ogłoszeniu wyników – do 10 marca 2023r. 

d)  ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu 10 marca 2023r. 
e)  wręczenie nagród laureatom 4 kwietnia 2023r. 

4. Warunki: 
a) warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci przystąpienia do 

konkursu wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, 
wizerunku oraz treści pracy pisemnej (załącznik nr 1). 

5. Tematy prac pisemnych (do wyboru) 
a) August Emil  Fieldorf "Nil "jak " człowiek nie do złamania". Dokonaj oceny jego 

postaci pod kątem żołnierzy niezłomnych. 
b) Dokonaj oceny postaci Augusta  Emila Fieldorfa w działaniach Polskiego 

Państwa Podziemnego oraz działalności podziemia niepodległościowego po II 
wojnie światowej 

c) Uzasadnij dlaczego, twoim zdaniem, Jednostce Wsparcia Dowodzenia  
i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych  w Krakowie nadano imię patrona -  
gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „NILA” 

6. Przygotowanie prac pisemnych 
a) prace pisemne należy przygotować techniką komputerową w programie 

edycyjnym Microsoft Word. 
b)  objętość pracy – maksymalnie 2 strony wydruku komputerowego, czcionka 

 Arial 12, tekst wyjustowany. 
c) Każda praca musi być podpisana przez autora 

7. Wysyłanie prac 
a) Prace należy przesłać na adres: e-mail lo.mundurowi@interia.pl  lub na adres  

Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, ul 3 Maja 107, 32-100 Proszowice  
z dopiskiem na kopercie KONKURS „NIL” 

b) Prace konkursowe przysłane po wyznaczonym terminie lub niekompletne nie 
będą oceniane. 
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8. Ocena prac pisemnych: 

a) ocenie będzie podlegać zawartość merytoryczna, zwłaszcza własne 
przemyślenia autora, oryginalność i estetyka wykonania pracy. 

b) spośród nadesłanych prac konkursowych uczniów klas mundurowych zostanie 
wybranych 20 najlepszych, które będą podstawą kwalifikacji do 
etapu drugiego konkursu. 

c) spośród nadesłanych prac konkursowych uczniów ze szkół podstawowych 
zostaną wybrane trzy najlepsze prace. 

9. Zakres wiedzy do etapu drugiego: 
a) Życiorys 
b) Służba wojskowa w latach 1914–1940 
c) Działalność konspiracyjna 1940–1945 
d) Represje i proces 1945–1953 

10. Nagrody 
a) Spośród uczniów szkół podstawowych,  na podstawie prac pisemnych, zostaną 

wyłonieni laureaci I – III miejsca. 
b) Finaliści otrzymują dyplomy i nagrody. 
c) Każdy z uczestników  etapu  drugiego otrzymuje dyplom i upominki. 
d) Nagrody dla laureatów funduje Dyrektor Zespołu Szkół im. Bartosza 

Głowackiego w Proszowicach i Dowódca Jednostki wojskowej „NIL” 
 
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 Nr 1 do regulaminu, można przesłać w formie skanu lub zdjęcia. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące zasad konkursu i Regulaminu rozstrzyga Koordynator konkursu 
drogą mailową pod adresem: lo.mundurowi@interia.pl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lo.mundurowi@interia.pl


3 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
Karta zgłoszenia 

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY 
„gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania" 

 

Imię i nazwisko uczestnika  
 
 

Telefon kontaktowy, e-mail  
 
 

Szkoła (adres, telefon, e-mail)  
 
 

Imię i nazwisko opiekuna  
 

 
Zgody uczestnika 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu  
„gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania". akceptuję 
postanowienia Regulaminu i wyrażam zgodę na udział w Konkursie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich 
osobowych przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, ul 3 Maja 
107, 32-100 Proszowice w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania nagród  
i dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą). 
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 przetwarzanie moich osobowych w postaci imienia, 
nazwiska, wizerunku przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, ul 
3 Maja 107, 32-100 Proszowice w celu związanym  
z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia nagród  
i dyplomów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych 
Organizatora oraz jego sponsorów i partnerów, a także w publikacjach 
Organizatora. 
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 Organizatora mojego 
wizerunku utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego 
rozpowszechnianie na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych Organizatora oraz jego sponsorów i partnerów, 
a także w publikacjach  Organizatora, w celu informowania 
o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest 
udzielana nieodpłatnie i nieodwołalnie. 

 
Data ______________________ Podpis Opiekuna  ______________________________ 
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Zgody opiekuna 
 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu 
„gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania". akceptuję 
postanowienia Regulaminu i wyrażam zgodę na udział Uczestnika 
w Konkursie. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych 
osobowych Uczestnika przez Zespół Szkół im. Bartosza Głowackiego, 
ul 3 Maja 107, 32-100 Proszowice w celu przeprowadzenia 
i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania 
nagród i dyplomów (o ile Uczestnik okaże się zwycięzcą). 
Opiekun 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 przetwarzanie danych osobowych Uczestnika 
w postaci jego imienia, nazwiska, wizerunku przez Zespół Szkół im. 
Bartosza Głowackiego, ul 3 Maja 107, 32-100 Proszowice w celu 
związanym z relacjonowaniem przebiegu uroczystości wręczenia 
nagród i dyplomów na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych Organizatora oraz jego sponsorów i partnerów, 
a także w publikacjach Organizatora. 
Opiekun 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 Organizatora wizerunku 
Uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego 
rozpowszechnianie na stronie internetowej i w mediach 
społecznościowych Organizatora oraz jego sponsorów i partnerów, 
a także w publikacjach  Organizatora, w celu informowania 
o przeprowadzonym Konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest 
udzielana nieodpłatnie i nieodwołalnie. 

 
 
 

Data ____________________Podpis Opiekuna  ______________________________ 
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Obowiązek informacyjny 

 
Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
a. udziału w konkursie „gen. August Emil Fieldorf „Nil" - człowiek nie do złamania" . 
b. publikacji wizerunku laureata w celu zamieszczenia relacji z gali wręczania nagród na 
stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych organizatora oraz sponsorów i partnerów, w przypadku wyrażenia 
zgody; 
c. wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy 
konkursowej na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach 
w mediach społecznościowych organizatora oraz sponsorów i partnerów, w przypadku 
wyrażenia zgody. 
 
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) 
 

 
 
 


