
REGULAMIN 
RODZINNEGO KONKURSU 

POD HASŁEM „RADZYMINIACY , DO BOJU” 
 
 

Postanowienia ogólne 
1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Radzyminiacy, do boju” jest 
    Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, al. Jana Pawła II 20, 05-250 Radzymin 
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Radzymin. 
 

Cel konkursu 
1.  Upamiętnienie setnej rocznicy Cudu na Wisłą 1920, poprzez aktywizację kulturalną radzymińskich rodzin. 
2.  Skierowanie uwagi dzieci i rodziców na korzyści wynikające ze zdobywania lokalnej wiedzy historycznej.  
3. Umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu oraz popularyzacja społecznych działań 
kulturalnych. 
4.  Zachęcenie do wspólnego spędzania czasu i twórczej działalności w rodzinach. 
5. Konkurs ma za zadanie zachęcić całe rodziny do przedstawienia własnego pomysłu na upamiętnienie setnej 
rocznicy Cudu na Wisłą 1920, poprzez zaprezentowanie dowolnej formy artystycznej na krótkim filmie. 

 
 

Terminy i warunki konkursu 
1. Konkurs polega na wykonaniu dowolnej formy artystycznej, która ma charakter upamiętniający Cud nad 
Wisłą 1920 oraz zarejestrowanie jej prezentacji i uzasadnienia na krótkim filmie.  
„Radzyminiacy, do boju!” to konkurs na pracę rodzinną - jedna rodzina może nadesłać tylko jedną pracę,  
tj. jeden film prezentujący jedną wykonaną formę. 
2. Prace niewykonane według wyżej wymienionych założeń, nie będą brały udziału w konkursie. 
3. Gotowe filmy wraz z kartą zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl. 
4. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora, ponadto 
Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i 
promocji konkursu oraz prezentacji wyników konkursu. 
5. Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu. Dane osobowe uczestników będą 
wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz prezentacji wyników w środkach 
masowego przekazu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imion, nazwisk, 
miejscowości, z której zgłoszono prace. 
 

Zasady przyznawania nagród 
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa. 
2. Komisję powołuje Organizator. 
3. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 31 maja 2020 r., w którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. 
4. Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne regulaminu oraz ukazujące jej walory artystyczne  
i estetyczne. 
5. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 sierpnia 2020 r., po uprzednim telefonicznym 
poinformowaniu laureatów, bądź drogą pocztową – w przypadku trwania epidemii koronawirusa. 
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 786 52 99. 
 
 
 
 



KARTA ZGŁOSZENIOWA 
DO UDZIAŁY W RODZINNYM KONKURSIE 

POD HASŁEM „RADZYMINIACY , DO BOJU” 
 
 
 
 
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….  
 
 
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………....  
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku 
na stronach internetowych i innych publikacjach przez Organizatora Konkursu w celach wynikających 
z Regulaminu tego konkursu zgodnie z ustawą dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j.: Dz. U. z 2018r., poz 1000) 
 
 
 
 
 

 ____________________  
data i podpis uczestnika 


