
 

 
 

 

MIĘDZYPOKOLENIOWY INKUBATOR 

WIĘZI SPOŁECZNYCH 

 

 

Regulamin  

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „BOHATEROWIE NASZYCH CZASÓW ” 

organizowanego przez  

Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji SURSUM CORDA w Krakowie 

  
 

§ 1. Idea i cel konkursu 

1. Konkurs „Bohaterowie naszych czasów" ma charakter społeczno-edukacyjny, a jego 
celem jest promowanie postaw wartościowych społecznie, poprzez  szukanie 
i wyróżnianie zwyczajnych ludzi, kierujących się w życiu zasadami opartymi o wartości 
chrześcijańskie i naukę społeczną kościoła katolickiego, którzy w codziennym życiu 
zachowują się uczciwie, wykazują się odwagą oraz spontaniczną chęcią niesienia 
pomocy innym, oraz mogące stanowić wzór do naśladowania, autorytet dla 
współczesnego społeczeństwa, a przez to zachęcać obywateli do odważnego 
angażowania się w inicjatywy prospołeczne i proobywatelskie. 

2. Adresatami konkursu są przede wszystkim środowiska Szkół Ewangelizacji należących 
do projektu SESA, grupy i wspólnoty parafialne przy parafiach lub domach zakonnych 
Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Konkurs ma zasięg 
ogólnopolski.  

3. Edycja I konkursu (2020 r.) realizowana jest w ramach zadania pn. PROGRAM 
ROZWOJU I WZMOCNIENIA STOWARZYSZENIA SZKOŁA EWANGELIZACJI 
SURSUM CORDA – MIĘDZYPOKOLENIOWY INKUBATOR WIĘZI SPOŁECZNYCH, 
finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). 
 

§ 2. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji SURSUM CORDA 
w Krakowie mające siedzibę przy ul. Zamoyskiego 56; 30-523 Kraków dalej nazywane 
Organizatorem. 

§ 3. Patronat medialny 

Konkurs został objęty patronatem medialnym:  

1. Tygodnika Niedziela 

2. Krakowskiego Gościa Niedzielnego 

3. Miesięcznika Słowo wśród nas 

 



             

   
 

 § 4. Zgłoszenie do Konkursu 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 01.06.2020 r. do 30.09.2020 r. 
przesłać na adres bohaterowienaszychczasow.sesc@gmail.com prawdziwą, krótką 
historię, osoby która zachowała się wyjątkowo uczciwie, wykazała się odwagą, 
spontaniczną chęcią niesienia pomocy innym, bądź stanowi swoją postawą wzór do 
naśladowania lub autorytet dla współczesnego społeczeństwa. W tytule wiadomości 
prosimy wpisać: “Zgłoszenie na Konkurs Bohaterowie naszych czasów”. 

2. Zgłoszenie może być przesłane w dowolnej formie. Przez dowolną formę organizator 
rozumie m.in. film, opis ze zdjęciem, notatka prasowa, wywiad itd. 

3. Zgłaszający wybiera kategorię swojego bohatera zdefiniowaną przez Organizatora (patrz 
§ 5 pkt 1 - 4 poniżej). Do zgłaszającego należy decyzja, do której kategorii chce 
przypisać danego kandydata. Zgłaszający może zgłosić maksymalnie 4 bohaterów (4 
różne osoby), po jednym do każdej z kategorii.  

4. W zgłoszeniu należy przesłać formularz dostępny na stronie internetowej SNE 
(https://sne.diecezja.pl/konkurs-bohaterowie-naszych-czasow/) z niezbędnymi danymi 

osobowymi potrzebnymi do przeprowadzenia konkursu.  
Przesłanie formularza jest warunkiem udziału w konkursie.  

 

§ 5. Kategorie w konkursie 

 1. Odwaga: zgłoszenia w tej kategorii powinny przedstawiać wyjątkową postawę danej 
osoby, która wykracza poza przyjęte normy wzajemnej życzliwości i pomocy. Bohater/-ka 
takiej historii musi  wykazać się wyjątkową odwagą, inicjatywą, aktywnością podczas 
niesienia pomocy innym osobom w sytuacji zagrożenia. W szczególności może to być 
sytuacja, która wymagała od bohatera narażenia własnego zdrowia lub życia. 

 2. Uczciwość: zgłoszenia  w tej kategorii powinny przedstawiać osoby, które znalazły się 
w sytuacji, gdzie mogły odnieść korzyść osobistą lub majątkową kosztem innej osoby, 
instytucji, podmiotu, ale nie skorzystały z tego (znaleziony portfel, omyłkowa przesyłka, 
przypadkowy przelew na konto bankowe, nieprzyjęcie awansu, który należał się komuś 
innemu etc.). 

 3. Inicjatywa: bohaterami historii zgłaszanych w tej kategorii powinny być osoby, które 
podjęły dodatkowe działania z własnej inicjatywy dla dobra innych, np. osoby, grupy osób 
lub grupy społecznej, wspólnoty czy instytucji. Podstawowym wyznacznikiem, jest 
tu bezinteresowność działania – tzn. działania dla dobra innych zostały podjęte bez 
oczekiwania ani perspektyw korzyści. 

 4. Inne: zgłoszenia w tej kategorii mogą przedstawiać historie osób, których postawa w 
życiu codziennym zasługuje na wyróżnienie np. rodzic, który samotnie wychowuje dzieci, 
zmagając się niejednokrotnie z wyzwaniami życia codziennego, a mimo to swoja postawą 
motywuje innych i jest wzorem do naśladowania. 

 

 § 6. Przebieg konkursu 

1. Konkurs rozpoczyna się otwarciem przyjmowania zgłoszeń w dniu 01.06.2020 r. i kończy 
w dniu 11.11.2020 r. wręczeniem nagród podczas Gali Finałowej, o której mowa w ust. 3 

2. Konkurs składa się z czterech etapów: 

Etap I - zgłoszenia uczestników do konkursu: 

https://sne.diecezja.pl/konkurs-bohaterowie-naszych-czasow/


             

   
 

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń: 01.06.2020 r. 

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 04.10.2020 r. 

Etap II – obrady jury i wyłonienie finalistów  

Etap III - ogłoszenie wyników 

Wyniki zostaną przesłane uczestnikom konkursu 28.10.2020 r. 

Etap IV - wręczenie nagród 

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 oraz 2 mogą ulec zmianie w wyjątkowych sytuacjach 
lub w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Organizatora, o czym adresaci 
i uczestnicy konkursu zostaną poinformowani poprzez komunikat zamieszczony na stronie 
internetowej lub w mediach społecznościowych Organizatora. 

4. Wręczenie nagród i uhonorowanie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Finałowej, która 
odbędzie się w Krakowie przy ul Zamoyskiego 56 lub innym miejscu wskazanym przez 
Organizatora 

Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział laureatów poszczególnych kategorii 
konkursowych lub ich reprezentantów w Gali Finałowej konkursu. Organizator nie przewiduje 
przesyłania nagród. 

5. Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń 

Jako ważne zgłoszenia uznawane będą  zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczna na 
adres: bohaterowienaszychczasow.sesc@gmail.com w terminie od 01.06.2020 r. do 
30.09.2020 r. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia z konkursu w każdym momencie jego 
trwania historii zmyślonych, bądź takich które nie zostaną pozytywnie przez Organizatora 
zweryfikowane. W szczególności Organizator ma prawo odmówić przyjęcia do konkursu 
zgłoszenia lub usunąć je z konkursu w sytuacji której jego treść naruszałaby dobre imię osób 
trzecich, dobre obyczaje, prawa osób trzecich, bądź pozostawała w sprzeczności 
z powszechnie obowiązującym prawem, jak również takich, które dotyczą bohaterów 
i uczestników, z którymi Organizatorowi nie uda się skontaktować się drogą telefoniczną. 

 7. Wyłonienie Finalistów następuje w drodze decyzji jury składającego się z minimum trzech 
osób wyznaczonych przez Organizatora. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń jury 
wybierze po 3 finalistów w każdej z czterech kategorii określonych w § 5. 

8. W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden laureat spośród finalistów w danej kategorii. 

9. Każdy z laureatów swojej kategorii otrzyma nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie 
Szkoła Ewangelizacji SURSUM CORDA w formie i wysokości opisanej w § 7. Niezależnie 
od nagród przyznanych laureatom, Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowo 
nagrody specjalnej osobie, która została zgłoszona do konkursu lecz nie uzyskała tytułu 
laureata w ramach czterech kategorii określonych w § 5. 

 

 



             

   
 

 

§ 7. Ogłoszenie wyników 

 Ogłoszenie wyników oraz ogłoszenie zwycięzców i osób nagrodzonych w konkursie nastąpi 
w dniu 11.11.2020 r podczas Gali Finałowej Konkursu Bohaterowie naszych czasów, 
z uwzględnieniem sytuacji określonych w § 6 ust. 3. Na Galę  Finałową zostaną zaproszeni 
finaliści poszczególnych kategorii oraz osoby je zgłaszające. 

 

 § 8. Nagrody 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości 500 zł (pięćset złotych) 
każda, dla osób uhonorowanych tytułem Bohatera naszych czasów. 

2. Sylwetki laureatów w poszczególnych kategoriach w miesięczniku Słowo wśród nas. 

3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody finansowe oraz dyplomy Laureatom Konkursu. 

4. Przez Laureata Konkursu należy rozumieć Bohatera historii zwycięskiej w danej kategorii. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Laureat Konkursu spełnia określone 
w Regulaminie warunki konkursu. W tym celu Organizator zażąda od laureata złożenia 
pisemnych oświadczeń, zgodnych z wymogami prawa i ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

6. Niespełnienie warunków konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa 
lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie, 
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody. 

7.Stowarzyszenie Sursum Corda uprawnionym laureatom wyda nagrodę pieniężną w 
terminie do 7 dni od terminu Gali Finałowej w wypadku niemożności stawienia się na Gali 
Finałowej z powodów losowych. 

8. Poza nagrodami dla laureatów konkursu  Organizator przyznaje także dyplomy 
poświadczające udział w konkursie wszystkim zgłaszającym oraz finalistom. 

 

§ 9. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników i bohaterów jest Stowarzyszenie Szkoła 
Ewangelizacji Sursum Corda z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 56, 
KRS: 0000753431. 

2. Dane osobowe uczestników, zgłaszających, finalistów  i laureatów  konkursu będą 
wykorzystane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, w tym 
w celu ich identyfikacji, wydania nagród, publicznego podania imienia i nazwiska laureatów 
konkursu oraz zamieszczenia informacji o wynikach lub przebiegu konkursu w materiałach 
dystrybuowanych na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora, 
z uwzględnieniem ust. 3 i ust. 6  

3. Dane osobowe zgłaszających i laureatów uczestniczących w konkursie mogą zostać 
udostępnione przez administratora danych osobowych podmiotom trzecim: patronom 



             

   
 

medialnym , w celach ściśle związanych z informowaniem o konkursie oraz informowaniem 
o udziale danego uczestnika/bohatera w konkursie. 

4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. Organizator Konkursu nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom 
niż wyżej wymienione. 

6. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania 
przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, 
w przypadkach wskazanych przez prawo. 

7. Podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy konkursu 
jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. Nie podanie tych 
danych lub podanie danych nieprawdziwych uprawnia Organizatora do usunięcia zgłoszenia 
z konkursu na każdym jego etapie. 

8. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że w związku z realizacją konkursu 
w ramach programu, o którym mowa w § 1 ust. 4, NIW został upoważniony przez 
Organizatora do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radio, telewizji, Internecie 
oraz innych publikacjach, różnych informacji publicznych związanych z realizacją zadania 
oraz upowszechniania informacji o działaniach podejmowanych w ramach programu i 
akceptują to.  

 

§ 10. Naruszenie zasad regulaminu 

1. W przypadku naruszenia przez uczestników konkursu lub zgłaszających  zasad 
określonych w Regulaminie, Organizator może wykluczyć osoby naruszające regulamin z 
dalszego uczestniczenia w konkursie. W przypadku laureatów wykluczenie z dalszego 
uczestnictwa w konkursie oznaczać będzie również pozbawienie prawa do nagrody. 

 

§ 11. Prawidłowość przebiegu konkursu i reklamacje 

1. Kontrolę prawidłowości przebiegu konkursu sprawuje Organizator. 

2. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który podpisywany jest przez przedstawicieli 
Organizatora. 

3. Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje uczestników konkursu związane z konkursem. 

4. Reklamacje powinny zostać złożone w formie pisemnej oraz przesłane listem na adres: 
ul. Zamoyskiego 56; 30-523 Kraków, z dopiskiem: „Reklamacja – Konkurs Bohaterowie 
naszych czasów” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu I edycji 
konkursu), lub na adres: bohaterowienaszychczasow.sesc@gmail.com. 

5. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla 
pocztowego. 



             

   
 

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, 
wysłanym najpóźniej w ciągu 30 dni od momentu otrzymania reklamacji przez Organizatora 
pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma zostać wysłana odpowiedź. 

  

§ 12. Publikacja i zmiany regulaminu 

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora w Krakowie, przy 
ul. Zamoyskiego 56 oraz na stronie internetowej https://sne.diecezja.pl/konkurs-bohaterowie-
naszych-czasow/. 

 2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej 
z wymienionych niżej okoliczności: 

a. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim zmiany 
te wpływają na po stanowienia Regulaminu, 

b. wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez publiczne instytucje nadzorcze, w zakresie 
w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie 
niezwłocznie opublikowany na stronie o której mowa w punkcie 1 powyżej; zmiany 
Regulaminu nie wpływają na prawa nabyte przez uczestników konkursu do momentu zmiany 
Regulaminu. 

 

§ 13. Postanowienia końcowe 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Treść zgłoszeń wysyłanych przez uczestników w ramach konkursu. 

2. Zgłaszanie się do konkursu i udział w konkursie w sposób niezgodny z Regulaminem 
lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie pod tytułem Program rozwoju i wzmocnienia Stowarzyszenia SE Sursum Corda –  

Międzypokoleniowy Inkubator Więzi Społecznych jest finansowane ze środków otrzymanych 

z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 

 

 

 

 

Patroni medialni: 

 

 

https://sne.diecezja.pl/konkurs-bohaterowie-naszych-czasow/
https://sne.diecezja.pl/konkurs-bohaterowie-naszych-czasow/

