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REGULAMIN KONKURSU  

„POZNAJ BOHATERÓW 1920 ROKU W STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ” 

 

§ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu „POZNAJ BOHATERÓW 1920 ROKU W STULECIE 

BITWY WARSZAWSKIEJ” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. W imieniu Organizatora obsługą Konkursu zajmuje się Wydział Prezydialny w Gabinecie 

Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4,  

00-926 Warszawa, tel. 22 276 77 05, e-mail: media@kombatanci.gov.pl, który jest 

odpowiedzialny za kontakt w kwestiach związanych z Konkursem. 

3. Celem Konkursu jest upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 

rozpowszechnienie wiedzy o wojnie polsko-bolszewickiej i polskich bohaterach 1920 

roku.  

4. Konkurs trwa od 10.08.2020 r. do 21.08.2020 r. 

  

§ 2  

UCZESTNICY KONKURSU 

1. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna.  

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 

rodzin.  

3. Jeśli Organizator stwierdzi, że do Konkursu przystąpiła osoba nie spełniająca warunków 

uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z dalszego udziału w Konkursie i pozbawiona 

ewentualnej nagrody.  

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

5. Uczestnicy przystępujący do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez 

Organizatora ich danych osobowych. Żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych 

oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 
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§ 3  

PRZEBIEG KONKURSU 

1. Codziennie od poniedziałku do piątku w dniach 10-21.08.2020 r. na kontach Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na Facebooku (@udskior) oraz na 

Twitterze (@Kombatanci) będzie publikowane 1 pytanie konkursowe.  

2. Uczestnik Konkursu udziela jak najszybszej odpowiedzi, umieszczając ją w komentarzu 

do posta/tweeta z pytaniem konkursowym.  

3. Codziennie ogłaszanych będzie dwóch Zwycięzców Dnia – Zwycięzca Dnia Konkursu na 

Facebooku oraz Zwycięzca Dnia Konkursu na Twitterze, którzy w tym dniu udzielili 

najszybszej prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe na danym medium 

społecznościowym (z zastrzeżeniem § 4 ust. 4).  

4. Przez cały okres trwania Konkursu autorzy 3 najszybszych prawidłowych odpowiedzi 

udzielonych każdego dnia na Facebooku będą umieszczani w klasyfikacji generalnej 

Uczestników Konkursu na Facebooku, a autorzy 3 najszybszych prawidłowych 

odpowiedzi udzielonych każdego dnia na Twitterze będą umieszczani w klasyfikacji 

generalnej Uczestników Konkursu na Twitterze, według następującej punktacji: autor 

najszybszej prawidłowej odpowiedzi – 3 pkt., autor drugiej w kolejności najszybszej 

prawidłowej odpowiedzi – 2 pkt., autor trzeciej w kolejności najszybszej prawidłowej 

odpowiedzi – 1 pkt.   

5. Kolejność nadsyłania przez Uczestników odpowiedzi na pytania konkursowe ustala się na 

podstawie kolejności wyświetlania komentarzy na koncie @udskior na Facebooku oraz na 

koncie @Kombatanci na Twitterze.  

6. Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie: 

Dyrektor Wojciech Lesiak – Przewodniczący Komisji, 

dr Marcin Śmietanka – członek Komisji, 

Julita Turos – członek Komisji, 

Marta Płuciennik – członek Komisji, 

Mateusz Glinka-Rostkowski – członek Komisji, 

którą upoważnia do sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 
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§ 4  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Uczestnik, który danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe opublikowane na Facebooku, z zastrzeżeniem ust. 4, zostanie w tym samym 

dniu ogłoszony na koncie @udskior Zwycięzcą Dnia Konkursu na Facebooku. 

Uczestnik, który danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi na pytanie 

konkursowe opublikowane na Twitterze, z zastrzeżeniem ust. 4, zostanie w tym samym 

dniu ogłoszony na koncie @Kombatanci Zwycięzcą Dnia Konkursu na Twitterze.  

2. Każdy z dwóch Zwycięzców Dnia wygrywa Nagrodę Dnia, tj. kolekcjonerską edycję kart 

„Pasjans Pana Marszałka. Wojna 1920”, wydaną przez Urząd do Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.  

3. Zwycięzca Dnia Konkursu na Facebooku oraz Zwycięzca Dnia Konkursu na Twitterze, 

zostaną poproszeni o przesłanie w wiadomości prywatnej na Facebooku/ Twitterze 

następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon 

kontaktowy. Nagroda Dnia, o której w ust. 2, zostanie przez Organizatora wysłana pocztą 

na wskazany przez Uczestnika adres do korespondencji. Podanie tych danych przez 

Uczestnika jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie i otrzymania Nagrody. 

4. Uczestnik może zdobyć Nagrodę Dnia, o której mowa w ust. 2, maksymalnie trzykrotnie. 

W przypadku, gdy ten sam Uczestnik udzieli najszybszej prawidłowej odpowiedzi na 

pytanie konkursowe opublikowane na Facebooku/ Twitterze po raz czwarty, Nagroda 

Dnia zostaje przyznana autorowi drugiej najszybszej prawidłowej odpowiedzi udzielonej 

na danym medium społecznościowym i to on zostaje w takim przypadku Zwycięzcą 

Dnia.  

5. Uczestnik, który danego dnia udzieli najszybszej poprawnej odpowiedzi (również ten, 

który w przypadku wskazanym w ust. 4 nie zostanie Zwycięzcą Dnia), otrzymuje 3 pkt.  

w klasyfikacji generalnej danego medium społecznościowego i bierze udział w wyścigu po 

Nagrodę Specjalną.  

6. Nagroda Specjalna, składająca się z zestawu książek historycznych, traktujących o historii 

Polski 1. połowy XX wieku, zostanie przyznana osobie, która zdobędzie największą liczbę 

punktów w klasyfikacji generalnej Uczestników Konkursu na Facebooku oraz osobie, 
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która zdobędzie największą liczbę punktów w klasyfikacji generalnej Uczestników 

Konkursu na Twitterze. 

7. W przypadku uzyskania tej samej, najwyższej liczby punktów w klasyfikacji generalnej na 

danym medium społecznościowym przez kilku Uczestników ex aequo, Komisja 

Konkursowa wyłoni Zwycięzcę Nagrody Specjalnej w drodze losowania.   

8. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna. Od decyzji tej nie 

przysługuje odwołanie.  

9. Informacja o Zwycięzcy Nagrody Specjalnej w Konkursie na Facebooku, zostanie 

opublikowana przez Organizatora na koncie @udskior w dniu 21.08.2020 r.  Informacja 

o Zwycięzcy Nagrody Specjalnej w Konkursie na Twitterze, zostanie opublikowana przez 

Organizatora na koncie @Kombatanci w dniu 21.08.2020 r.   

10. Zwycięzcy Nagród Specjalnych zostaną poproszeni o przesłanie w wiadomości prywatnej 

na Facebooku/ Twitterze następujących danych Uczestnika: imię i nazwisko, adres do 

korespondencji, telefon kontaktowy. Podanie tych danych przez Uczestnika jest 

warunkiem otrzymania Nagrody. 

11. Wręczenie Nagród Specjalnych przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych odbędzie się podczas konferencji pt. „Znaczenie Bitwy 

Warszawskiej”, którą Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych planuje 

zorganizować 26.08.2020 r. w Belwederze w Warszawie. O szczegółach tej uroczystości 

Organizator powiadomi Zwycięzców Nagród Specjalnych w późniejszym terminie.  

12. W przypadku nieobecności na uroczystości, o której w ust. 11, Nagroda Specjalna 

zostanie przesłana Zwycięzcy drogą pocztową na adres korespondencyjny, o którym 

mowa w ust. 10.  

13. Zdobywca Nagrody nie ma prawa do jej wymiany na innego rodzaju nagrodę ani do 

żądania wypłacenia mu jej równowartości pieniężnej. 

 

§ 5  

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że: 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szef Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie (00-926), ul. 

Wspólna 2/4; 

b) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie; 

c) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie, 

otrzymania nagrody i rozpatrzenia ewentualnych zastrzeżeń; 

d) Uczestnik ma prawo: 

- żądania dostępu do treści ww. danych osobowych, ich sprostowania bądź 

ograniczenia przetwarzania; 

- cofnięcia zgody oraz usunięcia danych. 

2. Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora jest Pani Ewelina 

Barańska (adres e-mail: ido@kombatanci.gov.pl), z którą można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora ww. danych 

osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z 

Konkursem, tzn. dotyczących organizacji i przeprowadzenia Konkursu.  

 

§ 6  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w 

każdym czasie bez podania przyczyny, o ile zmiana taka nie będzie miała wpływu na 

prawa nabyte Uczestników. 

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: 

www.kombatanci.gov.pl przez cały czas trwania Konkursu.    

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się ze 

zwycięzcami Konkursu. 
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