XVIII RAJD PIESZY SZLAKIEM ŻOŁNIERZY
5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK MJR. „ŁUPASZKI”
Regulamin Konkursu „Z kamerą na rajdowym szlaku”
§ 1. Postanowienia ogólne
1) Celem konkursu „Z kamerą na rajdowym szlaku” zwanego dalej Konkursem, jest
zainteresowanie uczestników historią podziemia niepodległościowego i działalnością 5.
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na terenie Borów Tucholskich.
2) Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych tematem bez ograniczeń
wiekowych.
3) Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Historyczne im. 5. Wileńskiej Brygady AK z
siedzibą w Sopocie, zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorami konkursu jest
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej w
Gdańsku.

§ 2. Zasady uczestnictwa
1) Udział w Konkursie może wziąć każdy zainteresowany bez względu na wiek indywidualnie
lub w grupach.
2) Poprzez grupę rozumiemy ekipę osób od 2 do 10 osób, gdzie każda grupa wyznacza lidera,
który dokonuje zgłoszenia oraz jest stroną kontaktową z Organizatorem.

§ 3. Zadania Uczestników
1) Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu (czas trwania do 10 minut) na wybrany
temat mieszczący się w kategoriach regulaminowych.
2) Organizator przewiduje oddzielną kategorię dla uczestników indywidualnych oraz grup.
3) Organizator dopuszcza podział na kategorie wiekowe w przypadku, gdy do konkursu
wpłyną prace o różnym poziomie trudności podyktowanym wiekiem twórców.
4) Filmy będą oceniane w dwóch kategoriach tematycznych:
a) „Mój Bohater Niezłomny” (do wyboru spośród proponowanych przez Organizatora);
b) „Na bojowym szlaku w Borach Tucholskich”;
c) „Kronika Rajdowa” (wspomnienia rajdowe).
5) Organizator wraz z Regulaminem publikuje listę nazwisk Bohaterów.
6) Termin nadsyłania prac mija 15.06.2020.
7) Jedyną ścieżką dostarczania filmów jest ścieżka elektroniczna. Film, należy przesłać w
formie skompresowanego folderu podpisanego nazwiskiem lidera. Filmy wysyłane za
pomocą serwisu internetowego YouTube nie będą przyjmowane! Materiały należy wysłać
na adres mailowy: rajd@lupaszko.pl Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie
uszkodzenia materiału podczas udostępnienia przez autora.
8) Filmy dłuższe niż 10 minut nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

§ 4. Zasady oceniania prac
1) Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli
Organizatora.
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2) Kryteriami oceny prac będą: zgodność z tematem konkursu, oryginalność ujęcia tematu,
walory edukacyjne i artystyczne oraz poprawność techniczna.
3) Ogłoszenie wyników nastąpi 28.06.2020. Forma ogłoszenia będzie zależało od aktualnej
sytuacji i obostrzeń w naszym kraju. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu
ogłoszenia wyników z racji panującej pandemii.

§ 5. Ochrona własności intelektualnych i przetwarzania danych
osobowych.
1) Uczestnicy Konkursu, z chwilą przesłania filmu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, z prawem do udzielania
sublicencji, na wykorzystanie zadania finałowego – filmu w celach edukacyjnych
Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i
zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu,
oryginału albo egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt a;
c) w zakresie rozpowszechniania zadania konkursowego w sposób inny niż określony w
pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2) Uczestnicy projektu, przesyłając zadanie konkursowe, oświadczają, że posiadają autorskie
prawa majątkowe do filmu.
3) W przypadku, gdy uczestnikiem projektu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie
licencji, o której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o
których mowa w ust. 3 wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.
4) Uczestnik projektu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników
niepełnoletnich), przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na rozpowszechnienie swojego
wizerunku.
5) Uczestnik projektu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników
niepełnoletnich), przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych,
dydaktycznych, statystycznych.
6) Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie następujący zakres
danych: imię, nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon.
7) Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Organizator.
8) Niepodanie wszystkich danych wskazanych w pkt.6 lub żądanie zaprzestania
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z
rezygnacją z udziału w Konkursie.
9) Wszystkie informacje pozyskiwane w związku z realizacją projektu zostaną wykorzystane
wyłącznie do realizacji ustawowych zadań Organizatora. Informacje stanowiące dane
osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), powoływanego dalej jako
„RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000, z późn. zm.).
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10) Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
poprzez przedkładanie uczestnikom projektu klauzuli informacyjnej w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do regulaminu.
11) Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia w sposób czytelny Załącznika nr 2 do
Regulaminu i przesłanie go wraz z pracą konkursową w formie elektronicznej na adres
rajd@lupaszko.pl.

§ 6. Postanowienia końcowe.
1) Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po
opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora: www.lupaszko.pl.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników
Konkursu „Z kamerą na rajdowym szlaku”
Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Udziału w Konkursie „Z kamerą na rajdowym szlaku”.
2) Przeprowadzenia relacji zakończenia Konkursu i wręczenia nagród, poprzez umieszczenie
wizerunku i danych osobowych uzyskanych w związku z prowadzeniem Konkursu na
stronie internetowej i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych oraz w
publikacjach i materiałach multimedialnych wydawanych przez Organizatora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) 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 (RODO).
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Stowarzyszenie
Historyczne im. 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, z siedzibą w Sopocie, adres: ul.
Chopina 25/2, 81-782 Sopot. 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.
Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i
wręczenia nagród, bądź wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swoich/dziecka oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich/dziecka jest dobrowolne,
jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzania
danych osobowych swoich/dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka
dotyczących narusza przepisy RODO.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Zgoda na publikację wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku/wizerunku dziecka* do celów
związanych z realizacją Konkursu „Z kamerą na rajdowym szlaku”.
…………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko Uczestnika)

................................................................ ...................................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych
osobowych dziecka* do celów związanych z realizacją Konkursu „Z kamerą na rajdowym
szlaku” oraz zapoznałem/-łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

................................................................ ...................................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis uczestnika/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Regulaminu
Lista Bohaterów do kategorii filmowej „Mój Bohater Niezłomny”:
1)

Zdzisław Badocha ps. Żelazny

37) Zdzisław Nurkiewicz ps. Noc

2)

Józef Bandzo ps. Jastrząb

38) Ryszard Nuszkiewicz ps. Powolny

3)

Marian Bernaciak ps. Orlik

39) Marian Odyn-Jankowski ps. Marek

4)

Zygmunt Błażejewicz ps. Zygmunt

40) Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek

5)

Adam Boryczka ps. Tońko

41) Antoni Olechnowicz ps. Pohorecki

6)

Zdzisław Broński ps. Uskok

42) Jan Pałubicki ps. Piorun

7)

Alojzy Bruski ps. Grab

43) Adolf Pilch ps. Góra, Dolina

8)

Kazimierz Chmielowski ps. Rekin

44) Witold Pilecki ps. Witold

9)

Olgierd Christa ps. Leszek

45) Marian Pluciński ps. Mścisław

10) Zdzisław Christa ps. Mamut

46) Stanisław Przybylak ps. Marianna

11) Łukasz Ciepliński ps. Pług

47) Franciszek Przysiężniak ps. Ojciec Jan

12) Hieronim Dekutowski ps. Zapora

48) Anatol Radziwonik ps. Olech

13) Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. Rój

49) Adam Ratyniec ps. Lampart

14) Henryk Flame ps. Bartek

50) Jan Rodowicz ps. Anoda

15) Józef Franczak ps. Lalek

51) Hieronim Rogiński ps. Róg

16) Stanisław Heilman ps. Wileńczyk

52) Jan Sałapatek ps. Orzeł

17) Alfon Jabłoński ps. Kmicic

53) Feliks Selmanowicz ps. Zagończyk

18) Maciej Kalenkiewicz ps. Kotwicz

54) Stanisław Sędziak ps. Warta

19) Kazimierz Kamieński ps. Huzar

55) Danuta Siedzik ps. Inka

20) Stanisław Karolkiewicz ps. Szczęsny

56) Leon Smoleński ps. Zeus

21) Eugeniusz Kaszyński ps. Nurt

57) Stanisław Sojczyński ps. Warszyc

22) Henryk Krajewski ps. Trzaska

58) Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka

23) Andrzej Kiszka ps. Dąb

59) Stanisław Szwarc-Bronikowski ps. Roman

24) Jan Kmiołek ps. Wir

60) Jan Tabortowski ps. Bruzda

25) Stanisław Kuchciewicz ps. Iskra

61) Edward Taraszkiewicz ps. Żelazny

26) Mikołaj Kuroczkin ps. Leśny

62) Leon Taraszkiewicz ps. Jastrząb

27) Jerzy Lejkowski ps. Szpagat

63) Witold Turonek ps. Tur

28) Władysław Łukasiuk ps. Młot

64) Henryk Urbanowicz ps. Zabawa

29) Franciszek Majewski ps. Słony

65) Janina Wasiłojć-Smoleńska ps. Jachna

30) Józef Małczuk ps. Brzask

66) Henryk Wieliczko ps. Lufa

31) Stanisław Marchewka ps. Ryba

67) Zdzisław Zieleń ps. Orlik

32) Włodzimierz Marszewski ps. Graba

68) Władysław Żwański ps. Błękit

33) Lucjan Minkiewicz ps. Wiktor
34) Robert Nakwas-Pugaczewski ps. Okoń
35) Marian Nitecki ps. Pikador
36) Walerian Nowacki ps. Bartosz

