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KONKURS – QUIZ 

 

  OD RYCERSTWA DO WSPÓŁCZESNYCH MISJI ZAGRANICZNYCH 

 

Pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Pana Bronisława Komorowskiego 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Warszawie 

i województwie mazowieckim 

 

ORGANIZATORZY 

 

1. Organizatorem konkursu – quizu jest Fundacja Nikt Nie Zostaje, z siedzibą 
w Warszawie, ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-87 we współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274.  
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2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w quizie, rodzaj nagród i 
sposób ich przyznawania. 

3. Regulamin zostanie udostępniony na stronie www.niktniezostaje.net.pl, 
na stronie internetowej m.st. Warszawy – dzielnicy Praga Południe oraz 
województwa mazowieckiego. 

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób 
uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 nr poz. 1000 z 
póź. zm.), dla celów przeprowadzenia konkursu. 

 

 

CELE 

 

1. Inspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania i poszerzenia wiedzy o 
historii wojska polskiego i udziale żołnierza polskiego w wydarzeniach 
historycznych o charakterze militarnym. 

2. Zwiększenie świadomości znaczenia obrony i bezpieczeństwa Państwa. 
3. Rozwijanie umiejętności wiedzy historycznej. 
4. Twórcza organizacja czasu wolnego. 

 

UCZESTNICY 

 

Uczestnikami konkursu będą uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz 
klas szkół średnich. 

 

TEMAT 

 

Zadaniem konkursowym jest zachęcenie dzieci i młodzieży do zdobycia wiedzy i 
zastanowienia się nad rolą polskiego żołnierza jak również w historii Polski i 
Europy. Inspiracją dla młodych ludzi może być literatura, film np. Krzyżacy oraz 
wspomnienia. 
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PRZEBIEG QUIZU I ZASADY UCZESTNICTWA 

 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów, którzy interesują się historią. Quiz będzie 
się składać z 25. pytań, które będą rozdane każdemu z uczestników. 

Każde z pytań będzie miało trzy odpowiedzi do wyboru, z czego jedna będzie 
prawidłowa. 

Komisja będzie zapisywać w protokole czas oddania pracy przez każdego 
uczestnika. 

Informacje, ogłoszenie i zakończenie konkursu będzie przedstawione 20 
października br. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe w 
Warszawie, ul. Podskarbińska 2. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

1. Prace zostaną ocenione przez 7-mio osobowe jury, w tym dwóch 
nauczycieli, dwóch żołnierzy weteranów, dwóch przedstawicieli 
samorządu i jednego przedstawiciela Fundacji. 

2. Laureatom zostaną przyznane nagrody: nagrody główne – rzeczowe oraz 
nagrody dla prac wyróżnionych. Przewiduje się nagrodę dla najmłodszego 
uczestnika. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki okolicznościowe.  

 

WAŻNE TERMINY 

 

Zgłoszenie do udziału w quizie (obejmuje imię i nazwisko, klasa, opiekun) należy 
wysłać na adres Fundacji Nikt Nie Zostaje: sekretariat@niktniezostaje.net.pl w 
terminie do 16 października br. 
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W przypadku dodatkowych pytań prosimy dzwonić pod nr 661117828. 

 

 

DODATKOWE UWAGI 

 

Tematyka będzie obejmowała czasy rycerstwa polskiego w średniowieczu, ze 
szczególnym uwzględnieniem Bitwy Pod Grunwaldem oraz współczesnych misji 
zagranicznych żołnierza polskiego w ramach misji: ONZ, NATO i Unii Europejskiej. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą przetwarzane zgodnie 
z zapisami 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), dla celów przeprowadzenia konkursu. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Fundacja Nikt Nie Zostaje  
z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 32 lok. 1U-87, 00-116 Warszawa. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji konkursu  
„OD RYCERSTWA DO WSPÓŁCZESNYCH MISJI ZAGRANICZNYCH”.  

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła 
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) 
- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Dane osobowe uczestników konkursu w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą być 
ujawnione na stronie internetowej oraz na profilu na Facebooku fundacji Nikt Nie Zostaje. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwo zgody.  
7. Uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny ma prawo do żądania od administratora dostępu 

do danych, usunięcia danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.  
8. Uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. Informujemy, że Państwa zgoda może być cofnięta  
w dowolnym momencie poprzez dostarczenie bądź wysłanie pisma do siedziby Fundacji Nikt 
Nie Zostaje: ul. Świętokrzyska 32 lok. 1U-87, 00-116 Warszawa, bądź poprzez wiadomość  
e-mail: sekretariat@niktniezostaje.net.pl 

9. Uczestnik konkursu/rodzic/opiekun prawny posiada prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie przez uczestnika konkursu/rodzica/opiekuna prawnego danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.  
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11. W oparciu o przetwarzane dane, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 


