Regulamin konkursu z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:
1. "Organizator" – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica”.
2. "Uczestnik" - osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie z okazji
Narodowego Święta Niepodległości (dalej: Konkurs).
2. Konkurs trwa do dnia: 18.11.2021 r.
3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (dalej: "Komisja
Konkursowa") powołana przez Organizatora.
4. Ogłoszenie wyników konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 19.11.2021 r.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez
niego postanowień niniejszego Regulaminu konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego
zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

§ 2. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz dokonania wyboru
zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową ("Komisja Konkursowa").
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisja
konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 3. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU
1. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy powiatu piotrkowskiego.
2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi przesłać email z poprawną odpowiedzią na trzy
pytania konkursowe na adres: konkurs@wdg.moszczenica.eu w treści wiadomości albo jako
załącznik w formacie MS Word lub pdf.
3. Treść zadania konkursowego
Pytanie 1.
„Uczeń drugiej klasy gimnazjum we Lwowie. W listopadzie 1918 r. wstąpił do 8. kompanii 1. pułku
strzelców lwowskich, brał udział w obronie Lwowa. Ciężko ranny podczas walk o Persenkówkę
zmarł w szpitalu 14 stycznia 1919 r. w wieku 13 lat. Pośmiertnie uhonorowany: Krzyżem Obrony
Lwowa, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Virituti
Militari. Najmłodszy w historii kawaler Orderu Virtuti Militari.”
O kim mowa? Podaj imię i nazwisko opisanej postaci.
Pytanie 2.

„30 października 1918 r. o godzinie 18.00 Rada Miejska na wniosek burmistrza Tadeusza Tertila
postanowiła o podporządkowaniu się miasta rządowi, który miała utworzyć w Warszawie Rada
Regencyjna. W nocy z 30 na 31 października żołnierze 20. Pułku Piechoty, peowiacy oraz harcerze
z Pogotowia Narodowego rozbroili żołnierzy austriackich, opanowali dworzec kolejowy, budynek
Banku Austro-Węgierskiego, pocztę oraz urzędy. Do godziny 7.30 pierwsze polskie miasto było już
wolne od sił zbrojnych zaborcy!”
O jakim mieście mowa? Podaj nazwę miasta.
Pytanie 3.
15 listopada – papież skierował na ręce kardynała Aleksandra Kakowskiego przesłanie do narodu
polskiego w chwili odzyskania niepodległości:
„Historia zapisała złotymi zgłoskami zasługi Polski względem religii chrześcijańskiej i europejskiej
cywilizacji, atoli – niestety – musiała także zapisać, jak Europa za to niegodziwie jej odpłaciła.
Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość polityczną, usiłowała nadto w niektórych
częściach wydrzeć jej katolicką wiarę i narodowość. Aliści z podziwu godnym oporem umieli Polacy
utrzymać jedno i drugie. Obecnie zaś, przetrwawszy prześladowania dłuższe niż wiek cały, Polska
zawsze wierna (Polonia semper fidelis) okazuje większą żywotność niż kiedykolwiek […].
Niech będą nieskończone dzięki Panu, że wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania
Polski! My najgorętsze składamy życzenia, aby Polska – odzyskawszy swoją pełną niezawisłość –
mogła jak najrychlej w zespole państw zająć przynależne jej miejsce i dalej rozwijać swoją historię
narodu cywilizowanego i chrześcijańskiego.”
Jak nazywał się papież – autor powyższego tekstu?

4. Spośród Uczestników którzy prześlą odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 3
zwycięzców/zwyciężczyń, którzy/które otrzymają nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia „Wspólnie
dla Gminy Moszczenica”. Będzie to dysk zewnętrzny Samsung Portable SSD 500 GB.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalu: www.moszczenica.pl oraz www.powiatpiotrkowski.pl
2. Kolejność napływania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.
3. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę.
4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego
podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innego
użytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków
Regulaminu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z portalu
www.moszczenica.pl lub www.powiat-piotrkowski.pl .

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Komisja przyzna nagrodę 3 uczestnikom/uczestniczkom, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi
na trzy pytania.

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania.
3. O wynikach Konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomieni
telefonicznie lub e-mailem.
4. Organizator zastrzega, że nagroda w konkursie nie podlega wymianie, jak również zamianie jej
na równowartość pieniężną.
5. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
a) odmówi przyjęcia nagrody,
b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy w terminie 7 dni.
c) nagroda nie będzie mogła być dostarczona Laureatowi z przyczyn niezależnych od Organizatora,
a w szczególności wskutek podania nieprawidłowych danych.

§ 6. DANE OSOBOWE
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy
Moszczenica” z siedzibą w Moszczenicy, ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, 97-310
Moszczenica;
2. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na
przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dobrowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
3. Odbiorcą danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica”.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do
organizacji międzynarodowej;
5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych,
które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;
6. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł
być zrealizowany na zasadach określonych w art.21 RODO;
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać
automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane
działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
8. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają
Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych (adres siedziby :ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego każdorazowego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności Konkursowych
3. Wszelkie spory wynikłe organizacji i przeprowadzenia Konkursu będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 10.11.2021.

