
 

* Należy wybrać jedną kategorię, w której zgłasza się kandydata do Nagrody. 
** Opis działań realizowanych przez Kandydata w 2020 roku oraz do 31 lipca 2021 roku mających na celu promocję historii 
Polski XX wieku (lata 1918-1989). 
*** Dlaczego Pani/Pana zdaniem dana osoba/firma/instytucja zasługuje na otrzymanie Nagrody, np. czy Kandydat 
zaangażował w swoje działania szersze grono odbiorców, wyszedł z inicjatywą poza ramy lokalne/regionalne/ogólnopolskie, 
jest autorem i realizatorem innowacyjnego pomysłu dotyczącego promocji historii Polski. 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

DO NAGRODY BOHATERONY 2021 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 
 
 

1. Wybór kategorii* 
 

 INSTYTUCJA  
 FIRMA 
 ORGANIZACJA NON PROFIT 
 NAUCZYCIEL 
 OSOBA PUBLICZNA 
 DZIENNIKARZ 
 PASJONAT 

 
2. Dane Kandydata do Nagrody 

 
Imię i nazwisko Kandydata lub nazwa firmy/instytucji: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Strona internetowa:  
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 

3. Zakres działalności Kandydata do Nagrody i krótki opis osiągnięć stanowiących podstawę do 
ubiegania się o Nagrodę** [maksymalnie 2 500 znaków ze spacjami] 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

* Należy wybrać jedną kategorię, w której zgłasza się kandydata do Nagrody. 
** Opis działań realizowanych przez Kandydata w 2020 roku oraz do 31 lipca 2021 roku mających na celu promocję historii 
Polski XX wieku (lata 1918-1989). 
*** Dlaczego Pani/Pana zdaniem dana osoba/firma/instytucja zasługuje na otrzymanie Nagrody, np. czy Kandydat 
zaangażował w swoje działania szersze grono odbiorców, wyszedł z inicjatywą poza ramy lokalne/regionalne/ogólnopolskie, 
jest autorem i realizatorem innowacyjnego pomysłu dotyczącego promocji historii Polski. 

 

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

4. Uzasadnienie zgłoszenia*** [maksymalnie 2 500 znaków ze spacjami] 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Dane zgłaszającego 
 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
 

6. Załączniki: 
 

a) oświadczenie Kandydata do Nagrody potwierdzające wyrażenie zgody na zgłoszenie 
do Konkursu oraz akceptację Regulaminu (obowiązkowo); 

b) minimum jedno zdjęcie obrazujące działalność Kandydata (obowiązkowo); 
c) rekomendacje, informacje o innych przyznanych nagrodach bądź wyróżnieniach, 

dyplomy, informacje prasowe, materiały audio, video bądź graficzne prezentujące 
działalność Kandydata do Nagrody. 

 
 
  



 

* Należy wybrać jedną kategorię, w której zgłasza się kandydata do Nagrody. 
** Opis działań realizowanych przez Kandydata w 2020 roku oraz do 31 lipca 2021 roku mających na celu promocję historii 
Polski XX wieku (lata 1918-1989). 
*** Dlaczego Pani/Pana zdaniem dana osoba/firma/instytucja zasługuje na otrzymanie Nagrody, np. czy Kandydat 
zaangażował w swoje działania szersze grono odbiorców, wyszedł z inicjatywą poza ramy lokalne/regionalne/ogólnopolskie, 
jest autorem i realizatorem innowacyjnego pomysłu dotyczącego promocji historii Polski. 

 

 
7. KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Sensoria we Wrocławiu z siedzibą przy 
ul. Ołtaszyńskiej 7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej 
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 
8992769511, REGON: 361879567. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów oraz osoby i podmioty z nim współpracujące dla 
celów realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia do Nagrody, wyboru laureatów, na podstawie art. 6 
ust. 1 pkt a/b/c RODO oraz w celach informacyjnych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące i upoważnione do przetwarzania danych 
w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie Pani/Pana danych osobowych 
jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu 
odwołania zgody, zakończenia Konkursu oraz na podstawie przepisów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
 
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. do USA (z uwagi na korzystanie przez 
Organizatorów z usług Google Ireland Limited). 
 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ma Pani/Pan 
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 
8. AKCEPTACJA REGULAMINU 

 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Nagrody BohaterONy 2021 im. 
Powstańców Warszawskich dostępnym na stronie internetowej www.bohateron.pl i akceptuję 
jego założenia. 

 
Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem załączników należy przesłać na 
adres nagroda@bohateron.pl w terminie od 1 do 31 sierpnia 2021 r. 
 
 
 
 
 
       ______________________   _______________________________________ 
 

Miejscowość i data   Podpis i pieczątka osoby dokonującej zgłoszenia 
 
 

http://www.bohateron.pl/
mailto:nagroda@bohateron.pl

