
REGULAMIN 
 

I Konkurs  -  

”Korpus Kadetów – historia i współczesność” 

 
 

 

1.  Cele Konkursu:  

 

 

• upamiętnienie bohaterów narodowych wywodzących się z Korpusów 

Kadetów 

• upamiętnienie wśród młodych mieszkańców Krakowa tradycji szkół 

wojskowych dla małoletnich, historii młodych kadetów, poszukiwanie 

bohaterów  

• promowanie postaw patriotycznych reprezentowanych przez kadetów szkół 

wojskowych dla małoletnich w historii Polski 

• zachęcenie do  samodzielnego poszukiwania informacji o młodych bohaterach 

• promowanie patriotyzmu, świadomości narodowych i właściwych postaw 

obywatelskich 

• umożliwienie młodzieży prezentacji talentów plastycznych i literackich 

 

 

 

2.   Uczestnicy Konkursu 

 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół  podstawowych, szkół 

ponadpodstawowych oraz pozaszkolnych ośrodków kultury z Krakowa 

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

• uczniowie szkół podstawowych 

• uczniowie szkół ponadpodstawowych 

 

 

 

3.  Tematyka Konkursu 

 

W 2018 roku zadaniem uczestników Konkursu jest zinterpretowanie tematu zadanego 

przez Organizatora, który brzmi:  „Korpus Kadetów – historia i współczesność” 

 

 

             

PRACE LITERACKIE - esej, reportaż, wywiad na  temat osób wywodzących się  

z Korpusu Kadetów, absolwentów szkół wojskowych, którego objętość nie powinna 

przekroczyć 10 000 znaków, uczestnik ma obowiązek, w formie bibliografii, podać źródła 

pochodzenia wykorzystanych materiałów 

         

 



       PRACE PLASTYCZNE - wykonane dowolną techniką plastyczną 

interpretacja tematu związanego z Korpusem Kadetów, wizerunkiem młodego żołnierza, 

małoletniego bohatera narodowego (format pracy w przedziale A4 do B1). 

 

 

       PRACE FOTOGRAFICZNE - w formacie 21x34 cm lub większy 

 

 

 

4.  Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 

 

 

       Organizatorzy Konkursu oprócz wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu 

zastrzeżeń dotyczących prezentacji prac literackich, plastycznych  

i fotograficznych przez uczestników konkursu nie podają innych ograniczeń  

w sposobie tworzenia prezentowanych prac na Konkurs. Liczymy na pomysłowość  

i wyobraźnię młodych twórców oraz czekamy na efekty ich pracy, być może będące 

przełomem w sposobie myślenia o współczesnym patriotyzmie. 

       Wszystkie prace zarówno literackie, plastyczne i fotograficzne należy podpisać 

imieniem i nazwiskiem autora oraz zaopatrzyć w kopertę zawierającą wewnątrz kartę 

zgłoszenia z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem, dokładnym 

adresem placówki oświatowej, numerem telefonu, e-mail, oraz imieniem  i nazwiskiem 

opiekuna, jego numerem telefonu, adresem placówki oświatowej( karta zgłoszenia  

w załączeniu).  

        Do regulaminu załączamy informację dotyczącą Korpusów Kadetów. 

Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego: Kartę 

Zgłoszenia  (zał.  nr  1),  zgodę na  przetwarzanie  danych  osobowych  (zał.  nr  2), 

oświadczenie o samodzielności przygotowania pracy (zał. nr 3) oraz zgodę opiekuna  

na publikacje wizerunku uczestnika, zgoda ta jest nieobowiązkowa (zał. nr 4*). 

  

 

 

5.   Terminarz Konkursu 

 

 

        Prace konkursowe, wraz z wypełnioną karta zgłoszenia prosimy  

        do 30  kwietnia  2018 roku dostarczyć do siedziby Organizatora lub nadesłać 

        na  adres: 

 

 

 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 

ul. Krupnicza 38, 31 - 123 Kraków 

z dopiskiem 

I konkurs,  „Korpus Kadetów – historia i współczesność” 

 

 

 

 



6.  Ocena prac nadesłanych na Konkurs 

 

 

• prace uczestników Konkursu oceniane będą przez profesjonalne jury powołane 

przez Organizatora.  

• Prace oceniane będą w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i literackiej 

• Komisja Konkursowa  oceni  prace  pod  względem zgodności z   tematem, 

oryginalności pomysłu, stylistyki, samodzielnego wykonania. 

• nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna  

na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, plakatów  

i wydawnictw towarzyszących, wystaw, w Internecie oraz w prasie 

•      organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs. 

 

 

 

 

7.  Rozstrzygniecie Konkursu i wręczenie nagród 

 

    Autorom najlepszych prac zostaną wręczone nagrody podczas Gali Finałowej, która 

odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku, na Kopcu Kościuszki w Krakowie (organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do zmiany daty Gali Finałowej).  

      Laureaci Konkursu o dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową. 

      Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe  

i dyplomy ufundowane przez Organizatorów. 

     Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na Galę Finałową oraz kosztów 

wyżywienia i noclegów. 

 

 

 

9.  Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy Konkursu: 

        

 

                 Centrum  Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie 

                 ul. Krupnicza 38 

                 31-123 Kraków 

                 Tel:124300015 

 

                  Ośrodek Edukacji Obywatelskiej 

ul. Topolowa 22 

31 - 506 Kraków 

tel. 88660696 

e-mail: info@patriotycznykrakow.pl 

www.patriotycznykrakow.pl 

 

                  Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a 

                  00-981 Warszawa 91  

                  Skr. poczt. 96  

                  tel.kom. 603078817  

                  e-mail:7salwa7@wp.pl       

mailto:info@patriotycznykrakow.pl
http://www.patriotycznykrakow.pl/


10. Dane osobowe oraz warunki publikacji prac 

 

Dane osobowe uczestników konkursu pt. „Korpus Kadetów historia i współczesność” 

podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych 

uczestników Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana, Ośrodek Edukacji 

Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a . Dane  

są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu tj. w celu 

wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia Zwycięzców. Dane osobowe 

Zwycięzców konkursu, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody - wizerunek Zwycięzcy, 

mogą być publikowane na stronach internetowych Organizatorów oraz na ich profilach  

na Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb 

przeprowadzenia Konkursu. Rodzicom i opiekunom dzieci uczestniczących w konkursie -

przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych/danych dziecka oraz ich poprawiania. 

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA  

(załącznik nr 1) 

I Konkurs  

”Korpus Kadetów – historia i współczesność” 
 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie  „Korpus Kadetów – historia i współczesność”  

 

 

Imię  i nazwisko……………………………………………………..…………………… 

 

Wiek…………………………… 

 

Nazwa i adres placówki oświatowej……………………………………………………….. 

 

 

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………… 

 

E-mail………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                  Imię i nazwisko opiekuna ……………………………………………………… 

 

                   Telefon Kontaktowy.………………….............................................................. 

 

                   Nazwa, adres i telefon placówki oświatowej………………………………… 

 

 

 

 

Oświadczam,  że  zapoznałem/łam  się  z  Regulaminem  Konkursu  pt.  „Korpus Kadetów – 

historia i współczesność” i akceptuję jego warunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                       …………………………………………… 

           miejscowość, data                                         czytelny podpis opiekuna prawnego            

                                                                                            uczestnika konkursu 

 

 



OŚWIADCZENIE 1 
 (załącznik nr 2) 

 

 

 
Oświadczam, że mój syn/córka .........................................................................biorący/a udział 

w Konkursie ”Korpus Kadetów historia i współczesność” organizowanym przez Centrum 

Młodzieży im. dr H. Jordana, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie 

Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a,  

 

1. Jest autorem i twórcą załączonej pracy literackiej / plastycznej przekazanej Organizatorom 

w ramach Konkursu(dalej „Praca”), 

2. Praca został stworzony przez moje dziecko samodzielnie, 

3. Praca jest oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

  

Działając jako przedstawiciel ustawowy syna/córki w wypadku przyznania nagrody w 

Konkursie, wyrażam zgodę na publikację Pracy przez Organizatorów na zasadach 

określonych w pkt. 10 Regulaminu Konkursu i w tym zakresie udzielam na rzecz 

Organizatorów nieodpłatnej licencji na korzystanie z Pracy w całości lub we fragmentach 

przez cały czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych do Pracy w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

 

a) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską,   

    reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b) wprowadzanie i zapisywanie Pracy w pamięci komputerów; 

c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Pracy; 

d) wprowadzenie do obrotu cyfrowych kopii Pracy, w tym w szczególności w sieciach  

    Internet i Intranet, umieszczenie go w bazach danych i komunikacji na żądanie,     

    udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w czasie i miejscu   

    przez siebie wybranym; 

e) wykorzystywanie Pracy w ramach utworów zbiorowych. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                     ……………………………………… 

        miejscowość, data                                                     czytelny podpis opiekuna prawnego   

                                                                                                    uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 2 

(załącznik nr 3) 

 

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu na przetwarzanie i publikację danych 

osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Centrum 

Młodzieży im. dr H. Jordana, Ośrodek Edukacji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie 

Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

konkursu pn. „Korpus kadetów historia i współczesność”. 

Zostałem poinformowany/a, iż moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane 

członkom Komisji Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców 

konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na stronach internetowych 

Organizatorów oraz ich profilach społecznościowych Facebook. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz że 

zostałem poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich 

poprawiania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        miejscowość, data                                             czytelny podpis opiekuna prawnego 

                                                                                           uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika konkursu 
(załącznik nr 4*)  

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie poprzez zamieszczenie wizerunku mojego 

dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) na: stronach Organizatorów konkursu „Korpus Kadetów – 

historia i współczesność” oraz ich profilach na portalu Facebook, zakresie związanym z 

uczestnictwem w powyższym konkursie. 

Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje 

nieodpłatnie. 

Zostałam/em poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo 

dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

 

 

  

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

    miejscowość, data                                                           czytelny podpis opiekuna prawnego  

                                                                                                      uczestnika konkursu 

 

 

 

 

 

* Wypełnienie i podpisanie „Zgody opiekuna prawnego na publikację wizerunku uczestnika 

konkursu” nie jest warunkiem koniecznym do zgłoszenia się do konkursu. 

 

 



 

Informacja dotycząca Korpusów Kadetów 

 

100 lat temu, w październiku 1918 roku, na kilka dni przed odzyskaniem niepodległości przez 

Polskę, w Łobzowie (dzisiaj to dzielnica Krakowa) powstał Korpus Kadetów – szkoła 

wojskowa dla małoletnich. Szkoła ta w kultywowanych tradycjach nawiązywała do Akademii 

Szlacheckiej Korpusu Kadetów (Szkoły Rycerskiej) utworzonej w Warszawie w 1765 roku 

przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz do jej spuścizny znaczonej 

nieprawdopodobnymi dokonaniami jej wielkich absolwentów, m.in. Tadeusza Kościuszki, 

Jakuba Jasińskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza i wielu innych bohaterów narodu polskiego. 

Korpus kadetów funkcjonował w Krakowie do 1921 roku, kiedy to podjęto decyzję o jego 

dyslokacji do Lwowa.  

W okresie międzywojennym funkcjonowały w Polsce następujące Korpusy Kadetów: 

• Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie, 

•  Nr 2 w Modlinie – przeniesiony w 1926 roku do Chełmna, 

•  Nr 3 w Rawiczu, a od 1936 roku po przeniesieniu i połączeniu tego korpusu z 

Korpusem Kadetów z Chełmna nadano mu numer 2. 

O fenomenie Korpusów Kadetów, wielkości tych szkół świadczą dokonania ich 

wychowanków i absolwentów. To oni, bohaterscy Kadeci stawali w pierwszym szeregu walk 

o wolną i niepodległą Polskę, znacząc swoją krwią pola bitew:  wszystkich powstań 

narodowych od czasów zaborów, wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 r., wojny obronnej 

we wrześniu 1939 roku, bitew pod Kockiem, Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, o 

Anglię, walk na Morzu Bałtyckim, Śródziemnym i Atlantyku. To także oni, uczestnicząc w 

działalności państwa podziemnego ginęli z rąk niemieckich i rosyjskich siepaczy.  

W panteonie bohaterskich Kadetów znajdziemy m.in.: 

• Tadeusza Kościuszkę, Naczelnika Państwa Polskiego, 

• Ludwika Mierosławskiego, pierwszego dyktatora Powstania Styczniowego, 

• Karola Chodkiewicza, bohaterskiego uczestnika III Powstania Śląskiego, 

• Franciszka Dąbrowskiego, obrońcę Westerplatte, 

• Jana Grudzińskiego, dowódcę ORP Orzeł, 

• Witolda Urbanowicza, Dowódcę Dywizjonu 303, 

• Łukasza Cieplińskiego, niezłomnego żołnierza konspiracji antysowieckiej. 



Organizatorzy Konkursu wyrażają nadzieje, że spuścizna i ideały kadeckie staną się inspiracją 

dla młodego pokolenia, a poszukiwania kadeckich śladów zaowocują przyjęciem postaw 

prezentowanych przez najmłodszych żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej. 


