
 
 

 
 

   

 

 

REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU O ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 

I CENTARLNYM OKRĘGU PRZMYSŁOWYM 

pod patronatem 

POSŁA NA SEJM RP KRZYSZTOFA SOBOLEWSKIEGO 

POSŁA NA SEJM RP JANA WARZECHY 

 

 

§ 1 

Organizatorzy i partnerzy: Starostwo Powiatowe w Dębicy; Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, 

Poseł na Sejm RP Jan Warzecha. 

 

§ 2 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego. Udział 

uczniów w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

§ 3 

Terminarz konkursu: 

• 17 lutego 2022 roku – ogłoszenie informacji o konkursie; 

• do 18 marca 2022 roku (do godziny 15:30) – zgłoszenie i dostarczenie prac konkursowych  

• do 31 marca 2022 roku – ocena prac i ogłoszenie wyników konkursu. 

 

§ 4 

Karty zgłoszeniowe, oświadczenia Rodziców/Opiekunów oraz prace konkursowe należy dostarczyć: 

pocztą tradycyjną lub osobiście na adres Starostwo Powiatowe w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 

Dębica do 18 marca 2022 roku (do godziny 15:30) z dopiskiem POWIATOWY KONKURS 

O ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH I CENTARLNYM OKRĘGU 

PRZMYSŁOWYM lub wysłać mailem na adres: kultura@powiatdebicki.pl (prace w wersji 

elektronicznej – pliki PDF, JPEG lub PNG wraz z czytelnymi skanami dokumentów zgłoszeniowych).  

 

Do pracy konkursowej należy dołączyć załącznik nr 1 i 2 wypełniony przez Rodzica/Opiekuna lub 

pełnoletniego uczestnika konkursu (w wersji papierowej lub zeskanowany). 
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§ 5 

Cele konkursu: 

• utrwalenie w pamięci uczniów postaw i wydarzeń historycznych zasługujących na uznanie; 

• wzbogacanie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści dotyczące Armii Krajowej, 

Żołnierzy Wyklętych i Centralnego Okręgu Przemysłowego (niepublikowane zdjęcia, pamiątki 

rodzinne), 

• kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych w różnorodnej formie. 

 

§ 6 

Tematyka konkursu obejmuje wiedzę historyczną dotyczącą: 

a) Armii Krajowej; 

b) Żołnierzy Wyklętych; 

c) Centralnego Okręgu Przemysłowego 

ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych i regionalnych. 

Zadanie konkursowe: fotografia, grafika lub kolaż nawiązujące do tematyki konkursu (do wybranego 

tematu: a, b lub c). 

Wymagania techniczne: 

Dla projektów graficznych i fotografii: 

1. Format PDF, JPEG lub PNG 

2. Jakość minimum 300 dpi 

Dla prac plastycznych (kolaż): 

3. Format max A3 

4. Jasny i czytelny przekaz 

5. Estetyka wykonania 

6. Na odwrocie prac konkursowych powinny znaleźć się informacje o autorze oraz nazwa szkoły. 

 

Wszystkie prace (zarówno projekty graficzne, fotografie, jak i prace plastyczne) powinny zostać 

opatrzone opisem kontekstu historycznego oraz komentarzem autora dotyczącym pracy (max 1 strona 

A4). 

§ 7 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy 

(www.powiatdebicki.pl) oraz na profilu Facebook do 31 marca 2022 r. 

§ 8 

http://www.powiatdebicki.pl/


 
 

 
 

Prace konkursowe mogą być wykorzystane przez Organizatorów konkursu podczas wręczania nagród 

laureatom oraz publikowanie na stronie i mediach społecznościowych Powiatu Dębickiego. 

§ 9 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi autorom i przechodzą na własność Organizatora konkursu. 

Prace konkursowe mogą zostać użyte zgodnie z treścią  § 8. 

§ 10 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o terminie wręczania/odbioru nagród osobiście. 

 

§ 11 

Przyznaje się nagrody za zajęcie miejsca I,II i III. Komisja konkursowa ma prawo do przyznania 

wyróżnień. Dla laureatów Konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe lub bony 

podarunkowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY  

POWIATOWY KONKURS O ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH 

I CENTARLNYM OKRĘGU PRZMYSŁOWYM 

pod patronatem 

POSŁA NA SEJM RP KRZYSZTOFA SOBOLEWSKIEGO 

POSŁA NA SEJM RP JANA WARZECHY 

 

 

Nazwa szkoły: 

 

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

Adres szkoły: 

 

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

Telefon/fax, adres e-mail: 

 

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

Adres e-mail oraz numer telefonu Opiekuna (nauczyciela, wychowawcy) ucznia biorącego udział                

w konkursie 

 

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

Imię i nazwisko wraz z podaniem klasy i daty urodzenia uczestnika konkursu: 

 

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

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem POWIATOWEGO KONKURSU                         

O ARMII KRAJOWEJ, ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH I CENTARLNYM OKRĘGU 

PRZMYSŁOWYM i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Data, imię i nazwisko Uczestnika, Pieczęć z adresem Szkoły 

 



 
 

 
 

Załącznik nr 2 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO                                                                   

LUB PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA  

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, w tym 

imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, nr telefonu, bepłatnego wizerunku                  

(art. 81 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) w mediach 

społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich, portalach internetowych zgodnie z postanowieniami 

( przez administratora danych  Starostwo Powiatowe z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 28, w celu 

organizacji oraz przebiegu POWIATOWEGO KONKURSU O ARMII KRAJOWEJ, 

ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH I CENTARLNYM OKRĘGU PRZMYSŁOWYM. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią noty informacyjnej (załącznik nr 3), w tym z informacją o celu                         

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie 

ich poprawiania. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

                                                               (imię i nazwisko Uczestnika konkursu) 

 

 

 

Oświadczam ponadto, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu (dostępnego m.in. na 

stronie www.powiatdebicki.pl) oraz w całości rozumiem i akceptuje wszystkiego jego postanowienia. 

 

 

………………………………………..………………………………….. 

(data i podpis Rodzica/Opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

http://www.powiatdebicki.pl/

