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Młodzieżowy Konkurs Obywatelski  

pod patronatem Posła na Sejm RP Marka Biernackiego 

z zakresu wiedzy o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

polskiego parlamentaryzmu i samorządu terytorialnego. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

I. Organizatorzy Konkursu:  

Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski „PROOBYWATEL”. 

 

II.  Patroni oraz instytucje wspierające 

1. Honorowy patronat – Poseł na Sejm RP Marek Biernacki;  

 

III. Cele Konkursu 

1. Zachęcanie młodzieży do aktywnego poszukiwania wiedzy o zasadach i możliwościach 

funkcjonowania obywateli w Polsce; 

2. Motywowanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie 

uzdolnień;  

3. Upowszechnienie wiedzy o instytucjach i organach państwa. 

IV. Formy uczestnictwa w konkursie 

Organizatorzy przewidzieli do wyboru dwie formy uczestnictwa w konkursie: 

1. Udział w konkursowym teście wiedzy. 

2. Realizacja i przesłanie lub udostępnienie odpowiednio oznaczonego konkursowego 

filmu wideo. 

V. Podstawowe zagadnienia  

1. Podstawowe zagadnienia konkursowego testu z zakresu wiedzy o społeczeństwie 

przedstawione zostały w Załączniku nr 1 Regulaminu Młodzieżowego Konkursu 

Obywatelskiego. 

2. Zakres i zagadnienia konkursowych filmów wideo określone są w Załączniku nr 2 

Regulaminu Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego. 
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VI. Literatura i inne materiały podstawowe:  

Antoszewski A., System polityczny RP, Warszawa 2012. 

Batorski M. , Wiedza o społeczeństwie, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz.3 (tylko 

rozdziały 1-2), Wyd. Operon, Warszawa 2021. 

Derdziak A. , Wiedza o społeczeństwie, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, cz.2, Wyd. 

Operon, Warszawa 2020. 

Drelich S.,  Janicki A, Martinek E., „W centrum uwagi 2”. Podręcznik do wiedzy o  

społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum, Zakres rozszerzony, wyd. Nowa 

Era, Warszawa  2020.  

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989–2015, Kraków 2016 

Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016. 

Heywood A., Politologia, Warszawa 2006 i późn. 

Chmaj M. (red.), Encyklopedia Wiedzy Politycznej , Toruń 2004.  

Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 

2015.  

Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.  

Leksykon wiedzy politologicznej, (red.) Marszałek – Kawa J., Plecka D., Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Wydanie II poprawione,  Toruń 2021. 

Merta T , Waśkiewicz A.,, Pawłowski Ł, Pacewicz A.,  Przewodnik obywatelski, WIEDZA O 

SPOŁECZEŃSTWIE W LICEUM I TECHNIKUM, ZAKRES PODSTAWOWY. CZĘŚĆ 1, 

Wydawnictwo CEO, wyd. 2,  Warszawa 2020. 

Tokarczyk R., Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 2003.  

Wojciechowski S., Potyrała A. (red.), Bezpieczeństwo Polski: współczesne wyzwania, 

Warszawa 2014. 

Sobolewska-Myślik K., Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2010. 

Walendziak I., Walczyk M., Vademecum. Nowa matura 2023. Wiedza o społeczeństwie. Zakres 

rozszerzony, Wydawnictwo Operon, Warszawa 2022.  

Wojtaszczyk K.A., W. Jakubowski, Ł. Zamęcki, Wiedza o społeczeństwie. Repetytorium 

maturalne, Warszawa 2012. 
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VII. Literatura i materiały uzupełniające:  

Antoszewski A., Herbut R.,  Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2007. 

Antoszewski A., Współczesne teorie demokracji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016 

Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 2004 i późn. 

Banaszak Bogusław, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw 

demokratycznych, Warszawa 2012 

Cebul K., Zenderowski R., Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2006. 

Glinkowski Cz., 25 lat samorządu miasta Tczewa (1990 – 2015), Tczew 2016.  

Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010.  

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2008.  

Heywood A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2009. 

Kufel J., Ruchlewski P., Samorząd powiatowy w powiecie tczewskim w latach 1998 – 2018, 

Tczew 2018.  

Kowalczyk K., Partie i system partyjny III RP, Toruń 2011. 

Ochmann P.,  Pisz M., Piotrowski R (red.), Prawo konstytucyjne. Kompendium, C.H. Beck, 

Warszawa 2018 

Plecka D. (red.), System Polityczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane aspekty, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020. 

Sarnecki P. (red.), Prawo konstytucyjne RP, Warszawa 2014.   

Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2013. 

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., , Warszawa 2009. 

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz,  Zakamycze 2002.  

Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005.  

Wojtaszczyk K.A.,  Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych,   

wyd. ASPRA-JR, tomy I-IV 

Wronkowski S., Zmierczak M., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, 

Wyd. PWN, Warszawa 2015.  
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Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2004.  

Żmigrodzki M., Dziemidok-Olszewska B. (red.), Współczesne systemy polityczne, Warszawa 

2013 i późn..   

VIII. Uczestnictwo w Konkursie. 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie 

Powiatu Tczewskiego. 

2. Każda szkoła ma prawo zgłosić do pięciu uczestników. 

3. Dodatkowo uczestnikiem konkursu zostać może uczeń szkoły ponadpodstawowej położonej 

na terenie Powiatu Tczewskiego, który wykona i nadeśle do Organizatora konkursowy filmik 

wideo według wytycznych z Załącznika nr 2 do Regulaminu. 

4. Organizator przewidział: 

1) Nagrody w postaci wyjazdu do Sejmu RP, który odbędzie się w marcu 2023 roku dla 

30 uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki testu wiedzy oraz dla 5 uczniów, 

których nagrania wideo uzyskają najlepszą ocenę komisji konkursowej (wyjazd wraz 

z nauczycielami wspierającymi przygotowanie się młodzieży do konkursu), 

2) Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III w konkursowym teście wiedzy, 

3) Upominki rzeczowe i dyplomy za udział dla wszystkich pozostałych uczestników  

i nauczycieli.  

 

IX. Przebieg Konkursu. 

1. Przedstawiciele Organizatora przesyłają do 12 grudnia 2022 r. regulamin konkursu wraz 

z załącznikami. 

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego 

formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu  

i odesłanie go w terminie do 16 stycznia 2023 r. drogą elektroniczną na adres mail: 

biuro@obywatel.pro . 

3. Data konkursu planowana jest na 30 stycznia 2023 r. (termin zostanie potwierdzony 

telefonicznie szkołom, których uczniowie dokonają zgłoszenia) 

4. Miejsce konkursu: konkursowy test wiedzy zostanie przeprowadzony w Tczewie 

(dokładna lokalizacja zostanie przekazana telefonicznie szkołom, których uczniowie 

dokonają zgłoszenia).  

5. Konkurs ma charakter: 

a) indywidualnego współzawodnictwa; 

b) ma formę pisemną składającą się z 50 pytań, w którym przewidziano: 

• zadania zamknięte - test jednokrotnego wyboru,  

mailto:biuro@obywatel.pro
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• zadania otwarte - krótkiej odpowiedzi oraz zadania z luką; 

c) czas na udzielenie odpowiedzi - 60 minut; 

d) odpowiedzi sprawdza komisja powołana przez Stowarzyszenie Pomorski Ruch 

Obywatelski, składająca się z przedstawicieli: biura poselskiego Posła Marka 

Biernackiego, samorządu terytorialnego, organizacji tzw. trzeciego sektora oraz 

zaproszonych gości, która przedstawia ostateczne wyniki; 

e) w przypadku remisu – przewidziano dogrywkę w formie testu - 15 pytań; 

f) kwalifikacji zgłoszonych konkursowych filmów wideo dokona wyżej 

wymieniona komisja, która przedstawi 5 najlepiej ocenianych nagrań, których 

autorzy zdobędą nagrody. 

6. Ogłoszenie laureatów zakwalifikowanych z testu wiedzy oraz najlepiej ocenionych przez 

komisję konkursową filmików wideo nastąpi dnia 30.01.2023 r. w Tczewie po 

weryfikacji testów wiedzy. 

 

X. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują Organizatorzy konkursu. 

2. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz informacje  

o materiałach konkursowych będą przesyłane do szkół przez przedstawicieli Organizatorów. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, jak również prawo 

do odwołania konkursu. 

4. Szczegółowych informacji udziela:   

Tomasz Kajzer –  tel. 511 519 655, mail: biuro@obywatel.pro 

5. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z aktualnymi przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności z przepisami 

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). 

6. Uczestnik, rodzic/opiekun uczestnika może wyrazić zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora 

wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie  

na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w publikacjach organizatora. Stosowne 

oświadczenie zostało zawarte w formularzu zgłoszenia. 

7. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski, 

reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, z siedzibą w Tczewie przy ulicy Boya 

Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@obywatel.pro 

lub listownie na adres wskazany powyżej. Dane osobowe uczestnika i rodzica/opiekuna prawnego, dane 

nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i 

mailto:biuro@obywatel.pro
mailto:inspektor@obywatel.pro
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c RODO1 w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – organizacji, 

przeprowadzenia i promocji Konkursu. Wizerunek uczestników będzie przetwarzany na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. a  RODO, tj. wyrażonej zgody, którą można w dowolnym momencie wycofać, bądź zwrócić 

się z wnioskiem o usunięcie tych danych. W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do 

swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną 

sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz wyrazić sprzeciw 

wobec przetwarzania, na warunkach określonych w art. 21 RODO. Aby skorzystać z przysługujących 

praw należy skontaktować się z IOD. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich 

niepodanie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku  

są dobrowolne i niewyrażenie zgody na ich wykorzystanie i publikację nie ma wpływu na uczestnictwo 

w Konkursie. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni członkowie Komisji 

Konkursowej, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, 

którym administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy systemów 

informatycznych. W przypadku przyznania nagrody dane osobowe uczestnika w zakresie obejmującym: 

imię, nazwisko, wizerunek (ujęty w postaci zdjęć i nagrań) oraz nazwa szkoły, której uczestnik jest 

uczniem, mogą być publikowane na stronach internetowych,  

tj. m.in. na www.obywatel.pro, na profilu społecznościowym Facebook Stowarzyszenia Pomorski Ruch 

Obywatelski, w lokalnej prasie i mediach, w broszurach i artykułach promujących przedmiotowy 

Konkurs, a więc dostęp do ww. danych, będą miały również osoby trzecie. Dane osobowe będą 

przechowywane przez okres realizacji przedsięwzięcia. Dane zamieszczone w mediach tradycyjnych  

i internetowych będą przetwarzane bezterminowo. W przypadku publikacji informacji o wydarzeniu  

w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego – 

Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma 

Facebook, Meta Platforms , Inc należąca obecnie do Meta 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA, więcej informacji znajduje się na: https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook deklaruje 

wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską  

i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych 

w odniesieniu do określonych krajów (art. 46 ust. 2 lit d) RODO). 

  

 
1 RODO - 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) 

https://www.facebook.com/about/pri%20vacy/
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Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 

 

 

Zagadnienia konkursowego testu wiedzy z zakresu wiedzy o społeczeństwie: 

 

 

I. Państwo, polityka, demokracja:  

1/ Instytucja państwa,  

2/ Obywatel i obywatelstwo,  

3/ Polityka i jej koncepcje,  

4/ Myśl polityczna, ideologie, lewica i prawica; liberalizm, konserwatyzm, socjaldemokracja, 

chadecja,  ideologie totalitarne.   

5/Ruchy społeczne,  

6/ Demokracja i jej geneza (od starożytności do nowożytności),  

7/ Demokracja i jej geneza w Polsce (od I RP do PRL), 

8/ Transformacja ustrojowa w Polsce - od PRL do III RP,  

9/ Współczesna demokracja - problemy i zagrożenia.  

10/ Współczesna demokracja – zasady, formy, wartości. 

 

II. Społeczeństwo, a polityka:  

1/ Społeczeństwo obywatelskie,  

2/ Trzeci sektor - organizacje pozarządowe,  

3/ Spółdzielczość i organizacje zawodowe, 

 4/ Kultura polityczna,  

5/ Postawy i zachowania polityczne,  

6/ Media masowe,  

7/ Opinia publiczna. 

 

III. Systemy partyjne i wyborcze: 

1/ Partie polityczne,  

2/ Systemy partyjne,  

3/ Partie polityczne w Polsce,  

4/ Opozycja polityczna,  

5/ Wybory i systemy wyborcze, 

 6/ Kampania wyborcza. 

 

IV. Ustroje polityczne współczesnych państw:  

1/ Monarchie i republiki,  

2/ Sprawowanie władzy,  

3/ Reżimy polityczne: demokratyczne, autorytarne, totalitarne.  

4/ Systemy polityczne: parlamentarny i jego odmiany,  

5/ Systemy polityczne: prezydencki i jego odmiany,  

6/ Władza ustawodawcza,  

7/ Władza wykonawcza,  

8/ Współczesne ustroje terytorialno – prawne. 

 

V. Ustrój RP:  

1/ Konstytucja RP - geneza, cechy, charakterystyka, preambuła,  

2/ Konstytucja RP - zasady ustroju RP; stany nadzwyczajne,  

3/ Procedury demokratyczne w Polsce,  

4/ Parlament RP i jego funkcje i organy,  

5/ Parlament RP - głosowanie, mandat i immunitet; ZN,  
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6/ Prezydent RP i jego kompetencje,  

7/ Rada Ministrów - działalność, skład, kompetencje, zadania, powołanie i dymisja rządu,  

8/ RM a administracja rządowa i służba cywilna,  

9/ Władza sądownicza a wymiar sprawiedliwości; konstytucyjne zasady działania sądów w 

RP,  

10/ Władza sądownicza w Polsce – sądy,  

11/ Władza sądownicza w Polsce - trybunały.  

12/ Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - NIK, RPO i RPD,  

13/ Organy kontroli państwowej i ochrony prawa - KRRiT, UOKiK, UKE,  

14/ Policja i prokuratura w RP,  

15/ Najważniejsze instytucje państwowe - kadencje, sposób powoływania, szefowie,  

16/ Samorząd terytorialny w RP i jego zadania oraz organy,  

17/ Samorząd terytorialny w RP - dochody, finansowanie, budżet; nadzór. 

 

VI. Polityka bezpieczeństwa 

1/ Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa 

2/ Bezpieczeństwo narodowe 

3/ Ochrona ludności i obrona cywilna 

4/ Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady 

postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu 

5/ Służby specjalne – aspekty teoretyczne 

6/ Rola i zadanie służb specjalnych w wymiarze obronności państwa 

7/Kontrola i nadzór nad służbami specjalnymi. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 

 

 

Zakres i zagadnienia konkursowych filmów wideo: 

 

 

 

Tematyka wideo konkursowego: 

 

„Mój wpływ na przyszłość – co chciałbym zmienić – wprowadzić w przyszłości w mojej 

miejscowości, województwie lub w kraju”. 

 

Zgłoszeni uczestnicy mają do wyboru kategorie konkursowe: 

- tematyka lokalna,  

- tematyka regionalna,  

- tematyka ogólnokrajowa. 

 

Przykłady tematyki wideo z rozróżnieniem kategorii: 

 

- lokalnie – np. zgłoszę zły stan chodnika na moim osiedlu, aby wpłynąć na jego naprawę;  

- regionalnie – zgłoszę potrzebę dopasowania rozkładu jazdy porannych pociągów z Pelplina 

do Gdańska tak by uczniowie i studenci z gminy Pelplin i Morzeszczyn mili szanse na 

punktualne dotarcie na zajęcia;  

- ogólnokrajowo – „moim zdaniem” przydała by się ulga 100% dla młodzieży na przejazdy  

na komunikację zbiorową zamieszkującą miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców co 

pomogłoby zwiększyć mobilność chcącym się uczyć młodym mieszkańcom małych 

miejscowości. 

 

Konkursowe filmiki wideo wraz z formularzem zgłoszenia z Załącznika nr 3 można nadsyłać 

na adres e-mail: biuro@obywatel.pro do dnia 20.01.2023 r. włącznie. 

 

Konkursowe wideo można także umieszczać na profilu social media Facebook lub TikTok 

uczestnika zgłoszonego do konkursu z oznaczeniem #proobywatel23 do dnia 20.01.2023 r. 

włącznie – w takim wypadku należy na adres e-mail: biuro@obywatel.pro wysłać tyko 

formularz zgłoszenia dla uczestnika (załącznik nr 3) 

 

Jeden uczestnik może zgłosić do 3 konkursowych filmów wideo.  

 

Jeden uczestnik - uczeń może brać udział i w teście wiedzy oraz zgłosić wideo konkursowe – 

jeśli uzyska jednocześnie uprawnienie do  nagrody za zgłoszone wideo i rozwiązanie testu 

wiedzy – tzw. podwójny laureat to na jedno z jego miejsc w wyjeździe do parlamentu 

wchodzi kolejny uczestnik za wynik testu, a wspomniany uczestnik - podwójny laureat 

traktowany jest jako wchodzący z puli nagród za konkursowe filmy wideo. 

 

Ogłoszenie laureatów zakwalifikowanych z testu wiedzy oraz najlepiej ocenionych przez 

komisję konkursową filmików wideo nastąpi dnia 30.01.2023 r. w Tczewie po weryfikacji 

testów wiedzy. 
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Załącznik nr 3A do Regulaminu  

Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego  

 

 

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO  

do Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 
 

Dane szkoły oraz telefon kontaktowy 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko 
 

 

Dane nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu 

Imię i nazwisko 
 

 
  

Oświadczenie nr 1 

Oświadczam, że: 

▪ zapoznałam/em się z treścią zawartą w Regulaminie do Młodzieżowego Konkursu Wiedzy 

Obywatelskiej, który jest dostępny pod linkiem https://obywatel.pro/mlodziezowy, w tym z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich i mojego 

dziecka/podopiecznego, stanowiącą integralną część regulaminu, a także akceptuję jej 

postanowienia; 

▪ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie. 
 

Miejscowość Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna 

prawnego 

  

 
 

Oświadczenie nr 2 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i  wykorzystywanie przez Stowarzyszenie Pomorski 

Ruch Obywatelski „PROOBYWATEL” z siedzibą przy ulicy Boya Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew 

mojego wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego 

rozpowszechnianie na stronie internetowej, mediach społecznościowych oraz w publikacjach 

organizatora w celu informowania o przeprowadzonym konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest 

udzielana nieodpłatnie.  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: inspektor@obywatel.pro lub 

dostarczenia go do siedziby Stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski w Tczewie. Mam 

świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Pełna treść klauzuli jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych lub w treści Regulaminu Konkursu. 

Miejscowość Czytelny podpis (imię i nazwisko) rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3B do Regulaminu  

Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 

    

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO 

do Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 
 

Dane szkoły oraz telefon kontaktowy 

 

Dane uczestnika 

Imię i nazwisko 
 

 

Dane nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu 

Imię i nazwisko 
 

 
  

Oświadczenie nr 1 

Oświadczam, że: 

▪ zapoznałam/em się z treścią zawartą w Regulaminie do Młodzieżowego Konkursu Wiedzy 

Obywatelskiej, który jest dostępny pod linkiem https://obywatel.pro/mlodziezowy, w tym z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, stanowiącą 

integralną część regulaminu, a także akceptuję jej postanowienia; 

▪ wyrażam zgodę na udział w konkursie. 
 

Miejscowość Czytelny podpis (imię i nazwisko) uczestnika 

  

 
 

Oświadczenie nr 2 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i  wykorzystywanie przez Pomorski Ruch 

Obywatelski „PROOBYWATEL” z siedzibą przy ulicy Boya Żeleńskiego 1, 83-110 Tczew mojego 

wizerunku utrwalonego podczas wręczania nagród, w tym jego rozpowszechnianie na stronie 

internetowej, mediach społecznościowych oraz w publikacjach organizatora w celu informowania o 

przeprowadzonym konkursie i jego zwycięzcach. Zgoda jest udzielana nieodpłatnie.  

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w każdym czasie 

poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: inspektor@obywatel.pro lub 

dostarczenia go do siedziby Stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski w Tczewie. Mam 

świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Pełna treść klauzuli jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych lub w treści Regulaminu Konkursu. 

Miejscowość Czytelny podpis uczestnika (imię i nazwisko)  

  

 

 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl

