
Skrócony opis założeń i przebiegu konkursu

I. Cele konkursu
Wzbudzenie w zaangażowanych wolontariuszach poczucia zakorzenienia, wspólnoty
i przynależności do zamieszkiwanego miejsca, a tym samym potrzeby dbania, w for-
mie wolontariatu, o pamięć danej społeczności. Przez dbanie rozumiemy zarówno
inicjatywy takie jak uprzątnięcie terenu, stworzenie tablic pamiątkowych, jak i opisanie
miejsc, czy zbudowanie bazy fotograficzno-filmowej itp.

Aktywizacja działań związane z adoptowaniem i dbaniem o miejsca pamięci i toż-
samości lokalnej (ToTuBy) zlokalizowanych na terenie całej Polsce, prowadzenie          
i wspieranie działań służących zachowaniu dziedzictwa poprzez jego dokumentację.

II. Organizator
Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa,
wielkiehistorie.pl.

III. Założenia programowo-organizacyjne
W konkursie mogą brać udział pracujące pod opieką osoby dorosłej (ambasadora)
grupy co najmniej pięciorga wolontariuszy.

Konkurs przebiegać ́będzie w 3 etapach: 

I etap – wykonanie pracy oraz jej udokumentowanie. Wysłanie zgłoszenia i nie-
zbędnych dokumentów do 30.11.2021 (rozdział VIII Regulaminu) na adres email:
totuby@wielkiehistorie.pl. Wiadomość prosimy zatytułować: Konkurs Zaopiekuj się
pamięcią; 

II etap – ocena i wybór zwycięzców spośród nadesłanych prac przez jury konkursowe
do 15.12.2021;

III etap – prezentacja nagrodzonych prac w grudniu 2021.

IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.11.2021. Formularz zgłoszeniowy oraz
dokumentację pracy sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VIII
niniejszego regulaminu należy przesłać w wersji elektronicznej na adres:
totuby@wielkiehistorie.pl. 

zaopiekuj się pamięcią 2021
Regulamin konkursu



Konkurs: określone niniejszym regulaminem postepowanie trzyetapowe. 
Organizator konkursu: Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-
501 Warszawa, wielkiehistorie.pl.
Uczestnik konkursu: grupy co najmniej 5 wolontariuszek i wolontariuszy pod
opieką ambasadorki lub ambasadora.
Opiekun konkursu: ambasador lub ambasadorka, którzy dokonają zgłoszenia
zgodnie z pkt. VIII regulaminu. 
Totub: miejsce pamięci lokalnej opisane, zdokumentowane i zadbane przez
uczestnika/uczestników konkursu.
Jury konkursu: osoby wyznaczone przez organizatora konkursu wybierające
zwycięzcę/zwycięzców zgodnie z przewidzianymi w konkursie etapami. 
Regulamin: niniejszy regulamin konkursu. 
Termin trwania konkursu: konkurs będzie przebiegać w trzech etapach, które
odbędą się w terminie: od 8.10.2021 do 15.12.2021.
Strona internetowa konkursu: wielkiehistorie.pl.

edukacja i propagowanie wiedzy o dziedzictwie historycznym, 
integracja poprzez wspólne wykonywane zadania, 
propagowanie idei wolontariatu,
kształtowanie poczucia estetyki.
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V. Definicje stosowane w regulaminie 
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VI. Zasady ogólne konkursu

1.Konkurs rozpoczyna się 8.10.2021 r., a kończy 15.12.2021 r. 
2.Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. 
3.Konkurs jest kierowany do co najmniej 5-osobowych grup wolontariuszy pod opieką
ambasadorki lub ambasadora. 
4.Celem konkursu jest: 

5.Przed zgłoszeniem uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
niniejszego regulaminu oraz zaakceptowania jego treści. Uczestnicy konkursu mogą
w każdym momencie zrezygnować z udziału w konkursie bez podawania powodu
rezygnacji, powiadamiając organizatora o swojej decyzji poprzez wysłanie
wiadomości na adres e-mail: totuby@wielkiehistorie.pl do 30.11.2021 r. Wiadomość
prosimy zatytułować „Rezygnacja z konkursu: Totuby. Zaopiekuj się pamięcią”. 
6.Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele organizatora
oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu
konkursu na zlecenie organizatora.
7.Na stronie internetowej konkursu zamieszczane zostaną materiały oraz niezbędne
informacje dotyczące zakwalifikowania, przejścia do kolejnego etapu oraz nagród. 
8.Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 



VII. Przebieg konkursu i praca jury

1. Konkurs składa się z trzech etapów 

I etap – zgłoszenie uczestników rozumiane jako dostarczenie na adres e-mail
totuby@wielkiehistorie.pl kompletu dokumentów, o których mowa w rozdziale
VIII regulaminu w terminie do 30.11.2021 r. Organizator może przedłużyć termin
zgłaszania projektów. W razie skorzystania przez organizatora z tego uprawnienia
stosowny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej konkursu.

II etap – jury konkursu wybierze najlepsze prace i wskaże laureatów konkursu.
Prace zakwalifikowanych uczestników zostaną zamieszczone na stronie
wielkiehistorie.pl. Ogłoszenie decyzji jury nastąpi nie później niż 15.12.2021 r.
Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej totuby.pl, a zwycięzcy
poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową. 

III etap – prezentacja laureatów i wręczenie nagród do końca grudnia.

VIII. Zgłoszenie do udziału w konkursie

1.Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zgłoszenia udziału w konkursie
następujących dokumentów:
 a. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1),
 b. oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu oraz oświadczenia               
 o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), 
c. kopia pozwolenia udzielonego przez właściciela ToTuBa na wykonanie prac
porządkowych, oznakowania ToTuBa czy organizację na terenie ToTuBa
wydarzenia, 
 d. dokumentacja fotograficzna uwzględniająca stan miejsca przed i po
przeprowadzonych pracach (dokumentacja zabytku po pracach powinna liczyć
przynajmniej 10 zdjęć cyfrowych w jakości umożliwiającej ich publikację). 
2.Zgłoszenia należy kierować na adres: totuby@wielkiehistorie.pl, wiadomość
należy zatytułować: „Konkurs Zaopiekuj się pamięcią”. 
3.Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do
30.11.2021 r. 
4.Zgłoszenia dokonane po terminie, jak również nie uwzgledniające wymagań,   
 o których mowa w pkt. IX.1 regulaminu, mogą zostać odrzucone przez
organizatora bez konieczności osobnego powiadamiania uczestnika konkursu. 
5.Jeden uczestnik konkursu może dokonać zgłoszenia jednej pracy konkursowej. 
6.Zgłoszenia niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, niekompletne,
zawierające uszkodzone pliki, nie będą brały udziału w konkursie.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub
zniszczenia źle zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac wysłanych
drogą pocztową. 



nagroda dla zgłoszeń z województwa mazowieckiego, 
nagroda dla zgłoszeń ze wszystkich pozostałych województw, poza
mazowieckim.

8.Z chwilą złożenia prac do konkursu uczestnik konkursu udziela organizatorowi
zgody do dowolnego rozporządzania pracą konkursową na potrzeby promocyjne
konkursu. 
9.Zakazane jest zgłaszanie do konkursu zgłoszeń konkursowych o treści
niezgodnej  z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zakazane są
zgłoszenia konkursowe naruszające dobre obyczaje, w tym w szczególności       
 o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle
rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym. Takie odpowiedzi nie będą
brane pod uwagę w trakcie konkursu, a organizatorowi przysługuje prawo ich
usunięcia.
10.Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac pod kątem
ich zgodności z niniejszym regulaminem. Prace będą weryfikowane pod kątem
prawnym, zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane
za obraźliwe. Prace i ich dokumentacja nie może zawierać znaków towarowych,
logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność
intelektualną. Odpowiedzi zawierające treści niezgodne z regulaminem i/lub
przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z konkursu.

IX. Jury i ocena

1.Jury składa się z 3–5 osób powołanych przez organizatora.
2.Jury będzie oceniało prace w 2 kategoriach: 

3.Oceniane będą następujące aspekty: kreatywność, oryginalność, opis ToTuBa,
zdjęcia przedstawiające ToTuBa, zgodność z treścią zadania konkursowego.
4.Każdy członek jury spośród nadesłanych zgłoszeń w I etapie wybierze pięć
prac i uszereguje je w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej.
5.Każdej wybranej pracy członek jury przyzna punkty. Praca na pierwszym
miejscu uzyska 15 punktów, drugim – 12 punktów, trzecim – 9 punktów,
czwartym – 6 punktów, piątym – 3 punkty.
6.Członek jury nie będzie również oceniał prac, jeśli zostały wykonane przez
osoby z nim spokrewnione.
7.Członkowie jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach
dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
8.Z każdej kategorii zostaną wybrane 3 prace, które zyskały największą liczbę
punktów, im też zostaną przyznane nagrody.
9.Jury ma prawo wybrania mniejszej niż wskazanej w pkt 4 liczby projektów,                 
a w przypadku, gdy Jury uzna, że zgłoszone projekty nie spełniają celu konkursu,
do nie wybrania żadnego z projektów.
10.Wybór dokonany przez jury jest ostateczny.
11.Skład Jury zostanie podany do 30 listopada 2021 r.



nagroda dla zgłoszeń z województwa mazowieckiego, 
 nagroda dla zgłoszeń ze wszystkich pozostałych województw, poza
mazowieckim.

X. Nagrody

1. Organizator przewidział po 3 nagrody w 2 kategoriach: 

2. Nagrody będą przyznawane przez powołane jury we wskazanym terminie na
stronie internetowej konkursu. 
3. Organizator o szczegółach dotyczących nagród informować będzie na stronie
internetowej konkursu. 
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny
lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż: 
 1. Podmioty odpowiedzialne u organizatora za przetwarzanie danych
osobowych:
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator –
Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa.
1. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez organizatora:
a) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu
przeprowadzenia konkursu oraz poinformowania laureatów o wynikach
konkursu,
b) dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w konkursie obejmują: imię i naz-
wisko,
c) dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres
mailowy oraz numer telefonu,
d) podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie
zgody – jednakże odmowa podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w kon-
kursie. 
2.Kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe uczestnika konkursu mogą być udostępniane innym odbiorcom          
w celu wykonania umów związanych z organizacją konkursu.
3. Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przesyłane do państw trzecich.
4.Okres przetwarzania danych osobowych przez organizatora:
Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania
zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż:



a) 2 miesiące od końca trwania konkursu – w stosunku do danych osobowych
uczestników, którzy nie wygrali nagrody,
b) 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres
trwania konkursu w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy wygrali
nagrody w konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji
podatkowej).
6.Prawa uczestników konkursu:
a) Uczestnik ma prawo do żądania od administratora: 
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
- do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
- do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana
dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
- do przenoszenia danych, 
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
b) w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się        
 z Administratorem. 
2.Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,  
 i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
niego wpływa. 
3.Dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem
Uczestnik konkursu może uzyskać, wysyłając e-mail na adres:
biuro@wielkiehistorie.pl.

XII. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony jednostronnie do zmiany postanowień niniejszego
regulaminu oraz do jego jednostronnej interpretacji w zakresie dopuszczalnym
przepisami prawa. 
2. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
internetowej konkursu wielkiehistorie.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Organizator Zadanie dofinansowane ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego.


