
                 

Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych  

Karta zgłoszenia uczestnika wraz ze zgodą Rodzica/Opiekuna prawnego 
 
 

1. Dokładne przedstawienie miejsca, w którym znajduje się kapliczka (miejscowość, gmina, adres, jeśli jest 
poza zabudowaniami miejscowości - informacja jak do niej dojechać i czas dojazdu), kiedy powstała, 
jaki styl reprezentuje. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Imię i nazwisko uczestnika, szkoła, klasa, nazwisko koordynatora rejonowego (nauczyciela).  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
3. Skąd dowiedziałam/em się o historii /kto opowiedział historię kapliczki. 

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

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

 
............................................................................................................................................................................ 
 
.........................................................................................................................................................................… 
 
 
Załączniki: 

1. Historia powstania kapliczki (Opowiadanie – długość tekstu od pół strony A4 do maksymalnie jednej 
strony A4, czcionka Times New Roman 12). 

2. Zdjęcia kapliczki 4szt (jedno zdjęcie pokazujące całą kapliczkę, trzy zdjęcia pokazujące detale) 

 
 
 
 
 
 



                 

Klauzula informacyjna stanowiąca integralną cześć Karty zgłoszenia uczestnika. 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia nr 679/2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r. informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Pana/Pani podopiecznych jest Stowarzyszenie 
Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej z siedzibą ul. Nowiny 16, 07-100 Węgrów.  

2. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pana/ Pani podopiecznych będą przetwarzane w celach: udziału w konkursie 
pn. ,,Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych” na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 
lit. a RODO) oraz informowania o wynikach konkursów (imię i nazwisko) na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie 
oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem 
Ochrony Danych wysyłając pytanie na adres email: sezw@onet.eu lub pisemnie na adres Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej, ul. Nowiny 16 07-100 Węgrów 

4. Dane osobowe będą przetwarzane: dla celów udziału w konkursie – nie dłużej niż 2 lata od ogłoszenia 
wyników konkursu lub do czasu wycofania zgody. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udziału 
w konkursie.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania ich 
sprostowania (poprawiania), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do 
żądania usunięcia danych osobowych. Prawa te możecie państwo realizować na zasadach określonych w Art. 
15-21 RODO. 

 
OŚWIADCZENIA:  
Niniejszym oświadczam, że zostałam zapoznana / zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną 
dotyczącą przetwarzania i ochrony moich danych osobowych/danych osobowych mojego 
dziecka/opiekuna przez Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej. 
 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(data, podpis Uczestnika – przedstawicieli ustawowych, opiekunów)  
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w 
konkursie. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących 
oraz danych dotyczących dziecka/opiekuna, dla celów związanych z organizacją konkursu oraz 
wydania publikacji książkowej „Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych”.  
 
…..…………………………………………………………………  
(data, podpis Uczestnika – przedstawicieli ustawowych, opiekunów) 
 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 
konkursu.  
 

 
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
(data, podpis Uczestnika – przedstawicieli ustawowych, opiekunów) 
 

 



                 

Konkurs historyczny „Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych”  

Regulamin 

1. Cel konkursu 

1.1. Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży lokalną historią.  

1.2. Konkurs przyczynia się do poznawania historii lokalnej, do kształtowania pozytywnych postaw związanych z 

ochroną dóbr kultury oraz do pogłębiania dobrych relacji z osobami starszymi w swoim otoczeniu. 

2. Organizator 

2.1. Organizatorem Konkursu jest:  

Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej – Prezes Zarządu Zofia Paczóska 

2.2 Współorganizatorem Konkursu jest 

Wójt Gminy Sadowne Waldemar Cyran 

zwani dalej Organizatorami. 

3. Czas trwania konkursu 

3.1. Konkurs rozpoczyna się 01 września i trwa do 30 września 2022r. 

3.2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  5 października 2022r.  

4. Warunki uczestnictwa 

4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest opisanie (na udostępnionym formularzu) historii powstania 

szczególnie interesujących obiektów małej architektury sakralnej tj. krzyży i kapliczek przydrożnych stojących na 

terenie Gminy Sadowne oraz powiatu węgrowskiego. 

4.2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych.  

4.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  

4.4. Do Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba 

zgłaszająca.  

4.5. Organizator zastrzega sobie usunięcie prac, które nie spełniają warunków Konkursu. 

4.6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.  

4.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez 

Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody. 

5. Zasady konkursu 

5.1. Prace konkursowe muszą być zgłoszone na udostępnionej Karcie Zgłoszenia. Wszystkie pola karty muszą być 

wypełnione. Do Karty zgłoszenia Uczestnik dołącza obowiązkowe załączniki: opis historii powstania kapliczki/krzyża 

(długość tekstu od połowy strony do jednej strony) oraz 4 zdjęcia. 



                 

5.2. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 2 prace konkursowe. 

5.3. Prace należy przesłać do koordynatora rejonowego – Ewy Piórkowskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 

września 2022r. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody 

6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatora.  

6.2. Jury oceni pracę konkursową zgodnie z kryteriami: Ciekawa opowieść (0-5 punktów), Wartość historyczna 

obiektu (0-5 punktów), Oryginalny wygląd budowli (0-5 punktów). 

6.3. Jury wytypuje osoby nagrodzone przyznając: I, II, III miejsce. Najlepsze prace zostaną wykorzystane w publikacji 

„Tajemnice mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych”. 

6.4. Prace, które zostaną wykorzystane w publikacji będą podlegać drugiemu etapowi konkursu.                W 

konkursie wojewódzkim Jury wytypuje osoby nagrodzone przyznając za: I miejsce rower, II miejsce namiot, III 

miejsce plecak. 

6.5. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.  

6.6. Dla pozostałych Uczestników konkursu Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody niespodzianki 

ufundowane przez Współorganizatorów i Sponsorów.  

6.7. Ogłoszenie wyników konkursu gminnego i wręczenie nagród nastąpi podczas wieczoru autorskiego połączonego 

z  wystawą prac zorganizowanych w Sadownem w listopadzie 2022. Ogłoszenie wyników konkursu wojewódzkiego i 

wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji podsumowującej w listopadzie 2022r.  

6.9. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenosić prawa do otrzymania nagród na osoby trzecie.  

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność przechodzi nieodpłatnie 

na Organizatora z chwilą ich otrzymania.  

7.2 Organizatorowi przysługuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac  konkursowych w publikacji „Tajemnice 

mazowieckich kapliczek i krzyży przydrożnych”. 

7.3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Konkursu i 

wykorzystywania prac konkursowych do celów związanych z Konkursem, w publikacji „Tajemnice mazowieckich 

kapliczek i krzyży przydrożnych” oraz w celach informacyjno – marketingowych Organizatora.  

7.4. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883 z późn. zm.). 

7.5. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Węgrowie, ul. Nowiny 16. 7.6 Bliższych 

informacji udziela koordynator rejonowy. 

           Zofia Paczóska 

Waldemar Cyran 


