
Konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”  

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik  

Metryka pracy konkursowej: PLAKAT EDUKACYJNY 

Imię i nazwisko Bohatera pracy uhonorowanego Krzyżem lub Medalem Nieodległości: 
 
 

Dane autorów PLAKATU EDUKACYJNEGO prosimy o podanie imion i nazwisk uczniów, 

numeru klasy, nazwy zastępu, gromady zuchowej, etc. – prosimy o wypełnienie drukowanymi 

literami. 
 

Dane opiekuna/nauczyciela/wychowawcy 

Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Adres Adres e-mail Numer 

telefonu  

     

Adres i telefon szkoły, instytucji, organizacji lub innej placówki, nazwa drużyny, zastępu, przy której 

afiliowani są uczestnicy (uczestnik): 

 

 

 

Materiały wykorzystane w pracy (prosimy o podanie źródła): 

 

 

  



Załącznik  
Metryka pracy konkursowej VLOG/FILM DOKUMENTALNY (prosimy przesłać na adres 

organizatorów) 

Imię i nazwisko bohatera pracy uhonorowanego Krzyżem lub Medalem Nieodległości: 
 

Dane autorów VLOGA lub FILMU DOKUMENTALNEGO (zgłoszenie indywidualne lub 

zespołowe) – prosimy o wypełnienie drukowanymi literami  
Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Adres Adres e-mail Numer 

telefonu  

1.     

2.     

3.     

Dane rodzica/opiekuna  

Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Adres Adres e-mail Numer 

telefonu  

     

Adres i telefon szkoły, instytucji, organizacji lub innej placówki, przy której afiliowani są uczestnicy 

(uczestnik): 

 

 

 

Materiały wykorzystane w pracy (prosimy o podanie źródła): 

Muzyka: Fotografie: Materiały filmowe: 

   

Oświadczenia: 
1. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na potrzeby przeprowadzenia 

konkursu „Niezwyciężeni 1918 – 2018. Pokolenia Niepodległej”. 

3. Oświadczam, że znane jest mi moje prawo wglądu do moich danych osobowych, ich poprawiania oraz 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

4. Niniejszym oświadczam, że jestem autorem/współautorem* pracy konkursowej oraz, że stanowi ona wynik 

mojej oryginalnej twórczości a wszelkie zapożyczenia zostały oznaczone z dokładnym określeniem 



autorów i źródeł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……........................................................................................................................................................ 
miejscowość, data, podpis autora pracy (obojga rodziców/opiekunów prawnych 

 w przypadku osoby niepełnoletniej) 
 
 
 
  



Załącznik  
Sprawozdanie z realizacji konkursu i działania upowszechniającego bohatera pracy. (prosimy 

przesłać wraz z metryczką na adres organizatorów) 
 

BOHATER PRACY. Imię i nazwisko. Miejsce i data urodzenia. Krótki opis działalności bohatera 

FAKTY ZWIĄZANE Z BOHATEREM (prosimy opisać czy udało się dotrzeć do przedmiotów 

związanych z bohaterem, archiwalnych zdjęć, dokumentacji związanej z odznaczeniem, samym 

odznaczeniem. Prosimy o załączenie fotografii) 

DZIAŁANIE SPOŁECZNE. Krótki opis działań podjętych w ramach upowszechnienia postaci w 

środowisku lokalnym (prosimy o podanie formy, miejsca i terminu, przebiegu działań) PROSIMY o 

załączenie fotografii z wydarzenia. Opis tego zadania brany jest po uwagę podczas oceny prac.  



 


