KONKURS
70 lat w Warszawie - konkurs wiedzy o historii Okęcia i Włoch
15 maja 1951 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zmiany granic
miasta stołecznego Warszawy, obszar Warszawy zostały poszerzony poprzez włączenie miejscowości
znajdujących się na jej obrzeżach. Od tego dnia Bródno, Bemowo, Młociny, byłe miasto Włochy,
Okęcie, Wilanów, Wawer i Tarchomin stały się częścią Stolicy. Obszar Warszawy zwiększył się tym
samym z 144 km2 do 362 km2
Konkurs wiedzy o dawnej i mniej dawnej historii Okęcia i Włoch organizowany jest w związku
z 70. rocznicą włączenia ich do Warszawy i ma stanowić dla mieszkańców Okęcia i Włoch okazję do
sprawdzenia, poszerzenia lub zdobycia wiedzy o dziejach swojej dzielnicy oraz zdobycia cennych
nagród.
Formularz zawiera 20 pytań, z których część dotyczy dziejów Okęcia, a część – Włoch. Treść pytań
powiązana jest z publikacjami dostępnymi w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI przy ulicy
Chrościckiego 2, na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy i w Multimedialnym Archiwum Miasta Ogrodu
Włochy https://mamow.pl/, na profilach FB Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy oraz
Okęcie dawniej i dziś. Krótka bibliografia tematu stanowi załącznik do regulaminu.
Spośród autorów poprawnych odpowiedzi zostanie wylosowanych 3 zwycięzców, którym wręczone
zostaną nagrody.

REGULAMIN
1. Cele konkursu:
- Poznanie historii Okęcia i Włoch.
- Promowanie 70. rocznicy włączenia Okęcia i Włoch do Warszawy.
2. Organizator konkursu i patronat:
Konkurs jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy Jarosława Karcza.
3. Uczestnicy konkursu:
1) Uczestnictwo w konkursie nie jest ograniczone terytorialnie i wiekowo, jednak do sformułowania
odpowiedzi potrzebna jest umiejętność wyszukiwania informacji w materiałach dostępnych drogą
elektroniczną i drukowanych.
2) Do konkursu mogą przystąpić wszyscy, którzy:
a) zapoznali się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia;
b) odpowiedzieli na pytania konkursowe zawarte w formularzu elektronicznym dostępnym pod
adresem:
https://ankiety.bpwlochy.waw.pl/sondy/index.php?r=survey/index&sid=531268&lang=pl lub
wypełnili i dostarczyli do dowolnej placówki Biblioteki formularze drukowane, dostępne we
wszystkich filiach; formularze papierowe wraz z danymi kontaktowymi oraz zgodą na
przetwarzanie danych należy dostarczyć w zamkniętej kopercie;
c) podali prawidłowe dane osobowe i teleadresowe (imię i nazwisko, email lub nr telefonu) ;
d) każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden elektroniczny lub papierowy egzemplarz
odpowiedzi.
4.Termin:
Odpowiedzi należy zgłaszać w terminie do 31 lipca 2021 roku.

5. Prawa autorskie:
Poprzez zgłoszenie się do konkursu uczestnicy akceptują warunki Regulaminu konkursu, wyrażają
zgodę na bezpłatne publikowanie odpowiedzi zgodnie z Art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019, poz.1231 ze zm.).
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
a) Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni we wrześniu w czasie pikniku w Parku Kombatantów
w drodze losowania spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania
konkursowe.
b) Wręczone zostaną trzy nagrody.
a) Jeśli laureaci nie będą mogli wziąć udziału w pikniku, zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo o wygranej. Informacje o wynikach zostaną również zamieszczone na stronie
internetowej Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jak i Urzędu Dzielnicy
Włochy oraz na ich profilach w mediach społecznościowych.
c) Jeżeli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację pikniku uczestnicy zostaną
poinformowani o alternatywnym terminie losowania i wręczenia nagród.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku
b) Udział w konkursie wymaga złożenia (w formie papierowej lub poprzez stronę internetową
wskazaną w pkt 3) oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz o zgodzie
na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikację imienia i nazwiska w przypadku
nagrodzonych osób, w materiałach informujących o konkursie, zarówno na stronie Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jak i Urzędu Dzielnicy Włochy oraz na ich
profilach w mediach społecznościowych.
c) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozstrzygnięciem konkursu jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
d) Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna.
8. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Ogólne informacje
Administrator danych
Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony
Danych

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, adres do
korespondencji: ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa, email:
bpwlochy@bpwlochy.waw.pl, tel. 22 863 23 97
iod@bpwlochy.waw.pl

Prawa, który przysługują
osobom, których dane
dotyczą

Prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia bądź
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (uodo.gov.pl).
Korzystanie z tych uprawnień odbywa się na warunkach i na zasadach
określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
W przypadku osoby małoletniej prawa te mogą być wykonywane przez
rodzica lub opiekuna prawnego.

Odbiorcy lub kategorie

Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Biblioteki, w celu

odbiorców danych

i w zakresie określonym przez Bibliotekę. Dodatkowe kategorie
odbiorców danych mogą być podane niżej.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu
Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dobrowolność lub
obowiązek podania
danych
Odbiorcy lub kategorie
odbiorców danych
Okres przechowywania
danych lub kryteria
ustalania tego okresu

Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia
konkursu oraz podania do publicznej wiadomości listy laureatów.
Zgoda wyrażona przez uczestnika (w przypadku małoletnich
uczestników – przez rodzica lub opiekuna prawnego). Zgodę można
wycofać w każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania. Wycofanie zgody
przed rozstrzygnięciem konkursu jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w konkursie.
Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest
dobrowolne ale niezbędne do udziału w konkursie.
Dane w zakresie imię, nazwisko, otrzymana nagroda (dotyczy
laureatów) są podawane do publicznej wiadomości.
Dane zostaną usunięte nie później niż po 3 miesiącach od zakończenia
konkursu i wręczenia nagród, pod warunkiem, że nie istnieją przesłanki
do ich dalszego przechowywania i przetwarzania np. potrzeba
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z konkursem,
potrzeba udokumentowania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

Przetwarzanie wizerunków utrwalonych podczas ceremonii rozdania nagród

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Dobrowolność lub

W trakcie ogłaszania wyników konkursu mogą być wykonywane
fotografie i nagrania wideo w celu dokumentowania i informowania
o konkursie oraz dokumentowania i informowania o działalności
Biblioteki lub Urzędu Dzielnicy Włochy, w tym fotografie i nagrania
wideo zawierające dane osobowe w formie wizerunku uczestnika
Uzasadniony prawnie interes Biblioteki i Urzędu Dzielnicy Włochy
jakim jest potrzeba dokumentowania prowadzonej działalności oraz
dążenie do zaspakajania potrzeb mieszkańców dzielnicy i innych osób
zarówno w zamiarze informowania o prowadzonej działalności jak
i zachęcania do udziału w niej.
Rozpowszechnianie fotografii i nagrań wideo, które – na mocy ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wymagają uzyskania
zezwolenia, odbywa się w oparciu o zgodę uczestnika. Zgoda na
rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, można ją wycofać
w każdym czasie ale nie wpływa to na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Zgodę na
rozpowszechnianie wizerunku można wycofać wysyłając wiadomość
na adres email Inspektora Ochrony Danych, podając nazwę konkursu,
imię i nazwisko oraz wskazując fotografie lub nagrania wideo
i uwidoczniony na nich wizerunek, którego dotyczy wycofanie zgody.
Dane osobowe w formie wizerunku mogą być zbierane i przetwarzane

obowiązek podania
danych

Odbiorcy lub kategorie
odbiorców danych

Okres przechowywania
danych lub kryteria
ustalania tego okresu

bez czynnego udziału osoby, którą ten wizerunek przedstawia.
Biblioteka dokłada starań, aby rozpowszechniane fotografie lub
nagrania nie przedstawiały żadnej z uwidocznionych na nich osób
w sposób niekorzystny, naruszający jej dobre imię czy dobre obyczaje.
Osoby, które mimo to nie chcą, aby utrwalano lub rozpowszechniano
ich wizerunek lub wizerunek ich dziecka/podopiecznego prosimy
o kontakt z pracownikami Biblioteki lub fotografem. Zgłaszane
życzenia nieutrwalania lub nierozpowszechniania wizerunku będą
honorowane, o ile nie uniemożliwi to sporządzenia fotografii lub
nagrań do celów dokumentalnych.
Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Biblioteki, w celu
i w zakresie określonym przez Bibliotekę m.in. usługodawcy
świadczący usługi hostingu serwisu www. Podmioty prowadzące
serwisy społecznościowe, w których Biblioteka prowadzi swoje profile
(Facebook).
Należy mieć na uwadze, że rozpowszechnianie danych w formie
wizerunku w serwisie www lub w mediach społecznościowych oznacza
możliwość dostępu do nich na całym świecie, w tym w państwach,
które nie zapewniają ochrony danych na poziomie takim, jak w Unii
Europejskiej.
Fotografie i nagrania wideo zawierające wizerunki osób zostaną
usunięte po 5 latach od dnia utrwalenia, za wyjątkiem tych, które
zostaną zachowane do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Załącznik do Regulaminu
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SPIS PRZYDATNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI I LEKTUR

1. Dawno, dawno temu… na Okęciu i we Włochach http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/gawkowski_folder_1-net.pdf [dostęp online:
19.02.2021]
2. Dzielnica Włochy – parki i zieleńce http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/ksiazka_parki_03_12_net.pdf [dostęp online:
16.02.2021]
3. Kina w Warszawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Kina_w_Warszawie [dostęp online:
13.04.2021]
4. Kino Olsztyn http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/adakino2009.pdf [dostęp online: 13.04.2021]
5. Kronika Klubu Sportowego Włochy https://bit.ly/3a6IqVP [dostęp online: 13.04.2021]
6. Moja dzielnica Włochy. Historia Włoch i Okęcia.
https://mamow.pl/items/show/1820#?c=0&m=0&s=0&cv=0 [dostęp online:
13.04.2021]
7. Multimedialne Archiwum Miasta Ogrodu Włochy http://mamow.pl
8. Okęcie - czyli lotnicze tradycje w dzielnicy Włochy http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/folder_okecie-www2.pdf [dostęp: 01.04.2012]
9. Okęcie – domy kopułowe
http://warszawyhistoriaukryta.blogspot.com/2013/01/okecie-domykopuowe_10.html [dostęp online: 13.04.2021]
10. Schronisko na Paluchu oficjalna strona www http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/wlochy_sklad_v10_ostateczne.pdf [dostęp
online: 1.02.2021]
11. Spacerem nad Włochami 1. https://www.youtube.com/watch?v=xIwssDh5h3o
12. Spacerem nad Włochami 2. https://www.youtube.com/watch?v=wmlOVsdFm9U
13. Spacerem nad Włochami 3.
https://www.youtube.com/watch?v=8u2SQkXvwao&t=312s
14. Spacerem nad Włochami 4. https://www.youtube.com/watch?v=lMAk53Bs1Z0
15. Spacerem nad Włochami 5. https://www.youtube.com/watch?v=xbpawH1iOXg
16. Urząd Dzielnicy Włochy – Historia http://www.udwlochy.waw.pl/page/51,historia.html [dostęp online: 13.04.2021]
17. Włochy na piechotę http://www.ud-wlochy.waw.pl/data/dataPublicator/wlochy-napiechote-2011.pdf[dostęp online: 02.03.2021]
18. Włochy – odlotowa dzielnica Warszawy http://www.udwlochy.waw.pl/data/dataPublicator/wlochy_sklad_v10_ostateczne.pdf[dostęp
online: 1.02.2021]
19. Zasoby G.E.P.N (Grupa Eksplorująca podwarszawskie Nurkowiska)
https://nurkowapolska.pl/395,Nurkowisko-w-Warszawie-Fort-Zbarz.html[dostęp
online 11.03.2021]
20. 80 lat Biblioteki Publicznej we Włochach http://www.udwlochy.waw.pl/data/bulletins/biuletyn_7-2016.pdf
Dużo więcej publikacji i informacji dostępnych jest w Czytelni i Wypożyczalni
Naukowej nr VI Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa przy ulicy
Chrościckiego 2.

