
REGULAMIN KONKURSU  

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok 
hetmana Żółkiewskiego."  

organizowanego przez Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. w Warszawie 

1. Organizatorem konkursu „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok hetmana 
Żółkiewskiego. ” jest Przedsiębiorstwo Usługowe HETMAN Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie  Al. 
Krakowska 110/114  adres do korespondencji: ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn. Konkurs odby-
wa się pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego. Adres e-mail do obsługi kon-
kursu: sekretariat@puhetman.pl, tel. 22 868 48 20.  

2. Konkurs rozpoczyna się 27 lutego 2020 r. i trwa do 25 listopada 2020 r.  

3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży od 3 do 19 roku życia, z terenu gminy Nadarzyn.  

4. Praca konkursowa polega na przygotowaniu plakatu poświęconego Hetmanowi Żółkiewskiemu. Rok 
2020  został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej rokiem hetmana Żółkiewskiego, polskiego wo-
dza i patrioty. Hetman Żółkiewski, brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospoli-
tą w drugiej połowie XVI wieku i początkach XVII wieku. Rząd polski podkreślił, że hetman Żół-
kiewski walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wy-
prawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał, dowo-
dząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom. Het-
man poległ w październiku 1620 r. podczas odwrotu spod Cecory. Praca konkursowa powinna w bez-
pośredni sposób nawiązywać do tematu: „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 
- rok hetmana Żółkiewskiego. ” czyli eksponować i podkreślać w formie plakatu, rolę jaką odegrał w 
historii Polski hetman Żółkiewski. Należy podkreślić także rok 2020, który został mu poświęcony 
hetmanowi Żółkiewskiemu. Wkomponowanie w pracę logo  PU Hetman oraz herbu Gminy Nadarzyn 
będzie dodatkowo punktowane.  

5. Prace dzieci i młodzieży przekazane na konkurs, mogą być zgłaszane indywidualnie przez rodziców 
bądź opiekunów z terenu Gminy Nadarzyn lub przez placówkę przedszkolną lub szkolną, mające 
swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dziecko 
lub grupowo w placówce przedszkolnej lub szkolnej.  

6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, tusz, kredki, farby lub technikami mieszany-
mi). Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4 i zapakowane w sztywne teczki.  

7. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową indywidualnie lub grupowo.  

8. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu „Wódz i patriota, widziany 
oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiewskiego.” firmę Przedsiębiorstwo Usługowe 
HETMAN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Turystycznej 38, 05-830 Nadarzyn oraz patrona konkursu 
Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego.  

9. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1 (poniżej). 

10. Oryginalne, autorskie i nigdzie wcześniej nie publikowane prace wraz z niezbędnymi załącznikami 
należy złożyć bądź wysłać pocztą do 25 listopada 2020 r. do godz. 17:00. do:  PU HETMAN Sp. z 
o.o., ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn. Zdjęcie lub skan pracy należy także wysłać na adres ma-
ilowy: sekretariat@puhetman.pl 

11.  Komisja powołana przez Organizatorów Konkursu  wyłoni spośród przekazanych prac, laureatów 
konkursu w następujących przedziałach wiekowych:  

  a)  wiek 3 - 9 lat  
  b)  wiek 10 - 15  

 c)  wiek 16 - 19 lat  



12. Kryteria oceny: bezpośrednie nawiązanie do tematu konkursu zdefiniowanego w punkcie 4 niniejsze-
go Regulaminu, samodzielność wykonania pracy, kreatywność, estetyka wykonania, walory arty-
styczne i edukacyjne.  

13. Ogłoszenie wyników nastąpi do 04.12. 2020 r. Organizatorzy skontaktują się drogą mailową lub tele-
fonicznie z rodzicami lub opiekunami laureata konkursu. Na fanpage’u PU HETMAN: https://www.-
facebook.com/puhetman/ zostaną umieszczone informacje o zakończeniu konkursu. Organizator dro-
gą mailową lub telefonicznie poinformuje wszystkich laureatów o terminie uroczystego wręczenia 
nagród.  

14. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną zaprezentowane na wy-
stawie pokonkursowej i w przestrzeniach medialnych Organizatora. O miejscu i czasie wystawy poin-
formują na swojej stronie internetowej organizator konkursu oraz patron. 

15. W przypadku nieobecności na rozdaniu nagród: zwycięzcy mogą zgłosić się do lokalu  Organizatora 
przy ulicy Turystycznej 38 w Nadarzynie, po odbiór nagród  - do dnia 30 grudnia 2020 r. włącznie do 
godz. 16.00  (Sekretariat spółki)  

16. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.  
17. Dane osobowe uczestników pozyskane w czasie trwania Konkursu będą wykorzystane wyłącznie do 

celów konkursu „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiew-
skiego.” i nie będą udostępnione osobom trzecim poza przestrzenią związaną z realizacją konkursu 
oraz reklamą konkursu. 

18. Przekazując pracę na konkurs „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Het-
mana Żółkiewskiego.” rodzice/opiekunowie uczestnika zgadzają się na umieszczenie pracy na stronie 
internetowej i na profilu Facebooka Organizatora oraz patrona i jednostek budżetowych i kulturalny-
ch Gminy Nadarzyn oraz wykorzystanie pracy w publikacjach wydawanych przez PU Hetman i 
Urząd Gminy Nadarzyn.  

19. Każdy  Uczestnik lub jego Opiekun prawny  z chwilą dostarczenia pracy oświadcza, że: 
a) akceptuje niniejszy regulamin 

b) jego udział w konkursie jest dobrowolny i że dokonał zgłoszenia świadomie  

c) przekazuje nieodpłatnie na rzecz Przedsiębiorstwa Usługowego PU HETMAN Sp. z o.o.  oraz  
Gminie Nadarzyn prawa autorskie (współwłasność) do złożonej pracy i wyraża zgodę na wykorzy-
stania przez Organizatora i Gminę Nadarzyn nadesłanej pracy do celów promocyjno-marketingo-
wych w tym: w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i rozpowszechniania prac z użyciem dowol-
nych środków technicznych, w tym techniką drukarską, cyfrową, zapisu magnetycznego, wprowa-
dzania do pamięci komputera, zapisania w pamięci trwałej komputera (uploading, downloading) 
oraz wykorzystywania w reklamie i / lub w publikacjach i na stronach internetowych Organizato-
rów 

d) wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjno- marketingowych, wyraża 
zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy w wydawnictwach własnych, na stronach interneto-
wych, w prasie i telewizji lokalnej i innych. 

20. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  
21. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Przedsiębiorstwo Usługowe HET-

MAN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Turystycznej 38, 05-830 Nadarzyn. Dane uczestników konkursu 
będą zbierane na podstawie opisanej w art. 6 ust. 1 list. c 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 oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) i będą przetwarzane zgodnie z zapisami tegoż rozporządze-
nia. Podanie danych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu. 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu. Imię i nazwisko, wizerunek 
oraz szkoła/placówka laureatów konkursu będą publikowane na stronach internetowych Organizatora, 
w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów związanych z promowaniem działalno-
ści PU Hetman Sp. z o.o. Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu do treści swoich 
danych i ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia 
sprzeciwu. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych 
osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy 
RODO. Powyższe prawa uczestnik może zrealizować przy pomocy Inspektora Ochrony Danych pi-
sząc na adres e-mail: iod@puhetman.pl 

https://www.facebook.com/puhetman/


Załącznik nr 1  
do regulaminu konkursu  

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok hetmana Żółkiewskiego. ” 

*dotyczy prac zgłaszanych przez placówki 

Załącznik należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć do pracy konkursowej oraz w 
terminie nie późniejszym niż 25 listopada 2020 r. przesłać na adres: sekretariat@puhetman.pl 

KONKURS PU HETMAN 
„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiewskiego.”

Lp. Dane autora pracy

1.  Imię i nazwisko

2.  Wiek

3.  Klasa  

4.  Nazwa szkoły lub placówki oświatowej*:

 Ulica:  Numer:

 Kod pocztowy:  Miejscowość:

5. Nauczyciel /opiekun prawny/
rodzic

Imię i nazwisko

Tel. kontaktowy 

Adres e-mail



Załącznik nr 2  
do regulaminu konkursu  

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok hetmana Żółkiewskiego.” 

Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy 
na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku 

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej  przez PU Hetman oraz Gminę Nadarzyn 

imienia i nazwiska ……………. ………………………………..autora pracy  

zgłoszonej do konkursu „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiew-
skiego.” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych  

w zgłoszeniu w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam,  
że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem/łam poinformowany o prawie  dostępu 
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

Wyrażam ponadto zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku   

                                .............................................................................................................................................................................  
                                                                                                       (imię i nazwisko autora pracy)         
przez  Organizatora, jako administratora   konkursu  „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 
- rok Hetmana Żółkiewskiego. ”, w wydawnictwach własnych, w lokalnych mediach do celów promocyjno-mar-
ketingowych PU Hetman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Turystycznej 38 w Nadarzynie pod patronatem Wójta 
Gminy Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego 

..................................................................................... 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy) 



Załącznik nr 3  
do regulaminu konkursu  

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiewskiego. ” 

Zgoda opiekuna prawnego/rodzica autora pracy na udział w konkursie  
i rozpowszechnianie przesłanej pracy 

 „Wyrażam zgodę na udział ................................................................................................  w konkursie 
                                                                       (imię i nazwisko autora pracy) 

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiewskiego. ” organizowanym 

przez PU Hetman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Turystycznej 38 w Nadarzynie pod patronatem Wójta Gminy  
Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego 
na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Organizatorów, tj. wydawnictwach własnych, na stronach 
internetowych, w prasie i telewizji lokalnej. 

.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy) 



Załącznik nr 4  
do regulaminu konkursu  

„Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i młodzieży. 2020 - rok hetmana Żółkiewskiego. ” 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu „Wódz i patriota, widziany oczami dzieci i mło-
dzieży. 2020 - rok Hetmana Żółkiewskiego. ” organizowanym przez PU Hetman Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Turystycznej 38 w Nadarzynie pod patronatem Wójta Gminy  Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego 
 oraz akceptuję jego warunki. 

.............................................................................................................. 
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego/rodzica autora pracy


