
Zarządzenie nr 12/2021 

Starosty Kutnowskiego 

z dnia 15 marca 2021 r. 

 

w sprawie regulaminu konkursu  na najlepszy  komiks pn. „Żołnierze Niezłomni”. 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), zarządzam co następuję: 

 

         § 1. Ogłaszam konkurs na najlepszy komiks pn. „Żołnierze Niezłomni”.  

         § 2. Ustalam Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1, który stanowi załącznik  

do Zarządzenia. 

 

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

        Starosta Kutnowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia  
nr 12/2021 

Starosty Kutnowskiego  
z dnia 15.03.2021 r. 

 

KONKURS  NA NAJLEPSZY KOMIKS  

PN. „ŻOŁNIERZE  NIEZŁOMNI” 

 

ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz  Młodzieżowy Dom Kultury w 

Kutnie   

UCZESTNICY: Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z terenu Powiatu  Kutnowskiego, a także do wszystkich  pełnoletnich 

mieszkańców Powiatu  Kutnowskiego.  

 

CZAS TRWANIA: Prace konkursowe przyjmowane będą od dnia  16 marca 2021 r. do dnia            

15 kwietnia 2021 roku. Ocena prac  i ogłoszenie wyników konkursu  nastąpi do dnia 30 

kwietnia 2021 roku.   

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, dalej zwanym 

„Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

REGULAMIN 

§ 1 

Celem  konkursu  jest Promocja Powiatu Kutnowskiego, kultywowanie pamięci o Żołnierzach 

Niezłomnych (Wyklętych), upowszechnianie i propagowanie komiksu jako jednej z form 

wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej,  prezentacja twórczości uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych z  Powiatu Kutnowskiego.  

§ 2 

W konkursie mogą brać udział indywidualni uczestnicy oraz  grupy uczestników, składające 

się  maksymalnie z  3 osób, złożone z:  

1. uczniów szkół podstawowych   

2. uczniów szkół ponadpodstawowych                                                                                  

3. pełnoletnich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego  



Każdy z niepełnoletnich uczestników musi posiadać pisemną zgodę na udział w konkursie 

rodzica/opiekuna prawnego.  

 

§ 4 

Zadaniem  uczestnika konkursu bądź grupy uczestników jest stworzenie komiksu, którego 

treść ma dotyczyć beletrystycznych lub dokumentalnych opisów zdarzeń, dotyczących 

Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych). Komiks  powinien zawierać  ilustracje z  tekstem.  

§ 5 

Komiks powinien być wykonany na papierze w formacie A4 oraz  liczyć 7 stron + okładki.  

Każda strona powinna zostać podzielona na cztery pola, w każdym z nich będzie rozgrywała 

się jedna scena.  

§ 6 

Każda praca musi być dostarczona w formie papierowej i może zostać wykonana w technice 

dowolnej, z możliwym użyciem: ołówka, kredki, flamastrów, markerów, wycinanek lub też  

techniką komputerową. Komiks musi być wykonany wyłącznie przez uczestników konkursu.  

§ 7 

Prace należy składać w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie, ul. Staszica 8,  

od dnia 16 marca 2021r. do dnia 15 kwietnia 2021r., a ich ocena i ogłoszenie wyników 

konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021r. Prace należy składać w  zapieczętowanych  

kopertach  

z podpisem osoby/osób składających pracę oraz wypełnioną kartą zgłoszeniową, której wzór 

stanowi załącznik do Regulaminu wraz z niezbędnymi klauzulami, podpisanymi przez 

wszystkich uczestników konkursu. W przypadku grup uczestników ze szkół podstawowych  

lub ponadpodstawowych, dodatkowo  wymagane jest   wskazanie  nazwy  szkoły, do której 

uczęszczają  uczestnicy konkursu.  

§ 8 

Prace oceniać będzie  Komisja  Konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji: Marek 

Drabik – radny Rady Powiatu Kutnowskiego, Daniel  Kowalik – Starosta Kutnowski, Tomasz 

Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Jacek Gałka – dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie oraz  jedna osoba z Referatu Promocji i Informacji 

Starostwa Powiatowego w Kutnie.  

Przy ocenie prac  komisja weźmie pod uwagę: formalne elementy pracy, poziom wykonanych 

ilustracji, gramatykę wersji opisowej, osadzenie akcji komiksu w historii Polski. Prace 

niezgodne z prawdą historyczną nie będą oceniane. 

 



 

 

§ 9 

Fundatorami nagród  rzeczowych, dyplomów oraz  upominków  dla  uczestników konkursu,  

jest  Starostwo Powiatowe w Kutnie oraz Młodzieży Dom Kultury w Kutnie. Najlepsze prace 

zostaną opublikowane w Przeglądzie Powiatowym – Czasopiśmie Samorządowym Powiatu  

Kutnowskiego, wydawanym przez Powiat Kutnowski.  

§ 10 

Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, szkoły 

ponadpodstawowe, pozostali pełnoletni mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego. W każdej  

z kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca. Dodatkowo wręczona zostanie  

Nagroda Specjalna, której zwycięzca wyłoniony zostanie przez mieszkańców Powiatu 

Kutnowskiego  

w głosowaniu na profilu Facebook powiatu kutnowskiego.  Zwycięży osoba, która uzyska 

najwięcej reakcji „lubię to” i „super” przy swoim komiksie. Głosowanie to odbędzie się  

w ustalonym przez Organizatora terminie, pomiędzy 15.04.2021r. a 30.04.2021r.  

 § 11 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie 

kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową.  

§ 13 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do  Referatu Promocji  

i Informacji, Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, tel.: 24/ 355 47 41;  

e-mail: promocja@powiatkutno.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                     Załącznik  

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu 

                                                                                                                 na  najlepszy komiks   

pn. „Żołnierze Niezłomni” 

 

Zgłoszenie 

do Konkursu na najlepszy komiks pn. „Żołnierze Niezłomni” 

 

1. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 

 

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

 

2. Imię i nazwisko autora wykonanej pracy:  

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Adres osoby zgłaszającej: 

 

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

 

4. Nr telefonu, adres e-mail:   

 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Kategoria: (Szkoły podstawowe*, szkoły ponadpodstawowe*, pozostali pełnoletni 

mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego*).   

 

*właściwe podkreślić 

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia regulaminu konkursu.  

 

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

                                                                                                            (data i czytelny podpis) 

Oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, dostarczonych prac (komiksu). 

Powiatowi  Kutnowskiemu przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich 

publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe 

do dostarczonych prac (komiksu), w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz 

Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie w zakresie wykorzystywania 

prac (komiksu) techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie 

internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez 



względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że  

prace  te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.  

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

(data i czytelny podpis) 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) 

wyrażam zgodę na: 

- przetwarzanie/gromadzenie danych osobowych. w tym mojego wizerunku/ wizerunku mojego 

dziecka* w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie na najlepszy komiks pn. „Żołnierze 

Niezłomni” oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: 

www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/, www.mdkkutno.pl 

https://www.facebook.com/mdkkutno oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa 

Powiatowego w Kutnie i Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. 

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. 

            

            

               ………………………………………………….. 
       (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę) 

 

*właściwe podkreślić 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie na najlepszy komiks pn. 

„Żołnierze Niezłomni”.  

Zgodnie z RODO* informuję:  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym                 

w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego. 

 

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu 

oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy. 

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny. 

 

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146 

Kontakt: tel: 24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu  

 

Współadministratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie 

 

siedziba: 99-300 Kutno, ul. Staszica 8 

Tel. 24/ 254-79-37, e-mail: mdkkutno@wp.pl 

 

http://www.facebook.com/powiatkutno
https://www.powiatkutno.eu/
http://www.mdkkutno.pl/
https://www.facebook.com/mdkkutno
mailto:starostwo@powiatkutno.eu
mailto:mdkkutno@wp.pl


2. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej 

podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie: 

iodo@iodo.kutno.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda oso-

by, której dane dotyczą. 

4. Celem przetwarzania Pana/ Pani  danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie  

na najlepszy komiks pn. „Żołnierze Niezłomni”.                             

5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych 

osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowol-

ny. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu  

wskazanego w pkt. 5. 

7. Przewidywani odbiorcy danych: 

a) użytkownicy stron internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, 

https://www.powiatkutno.eu/ , www.mdkkutno.pl,   https://www.facebook.com/mdkkutno, 

b) odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz MDK w Kutnie, 

c) podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsłu-

gi informatycznej urzędu), 

d) upoważnieni pracownicy Administratora. 

8. Każda osoba, ma prawo do: 

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

b) otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje         

w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

d) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 

e) ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenosze-

nia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, je-

żeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

10. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest 

dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie. 

11. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również             

w formie profilowania. 

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ……………………………………… 

                      (data, podpis) 

 

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-

bodnego  

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  

danych) 
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