
Regulamin akcji „Młody Bohater” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem akcji, a zarazem administratorem danych osobowych jest Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie 02-591, ul. Stefana Batorego 5. 

2. Przedmiotem akcji jest wyróżnianie dzieci i młodzieży do lat osiemnastu, które wykazały się 

wzorową postawą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie 

w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, czemu służy nagroda „Młody Bohater”. 

3. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana dzieciom, które dzięki własnemu działaniu lub 

wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia lub życia 

innych osób. 

4. Regulamin Konkursu opublikowany jest na oficjalnej stronie internetowej 

MSWiA http://www.mswia.gov.pl/  w zakładce „Młody Bohater” 

II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY 

5. Nagroda „Młody Bohater” ma formę medalu zgodnego ze wzorem określonym w załączniku 

nr 1  do regulaminu. 

6. Nagroda „Młody Bohater” jest uznaniowa i przyznawana jest przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

7. Do nagrody może zostać zgłoszone dziecko posiadające obywatelstwo polskie lub 

mieszkające na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „kandydatem”. 

8. Dziecko może zostać zgłoszone do nagrody „Młody Bohater” przez rodzica, opiekuna 

prawnego lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza zgłaszane dziecko (za zgodą rodzica lub 

opiekuna prawnego). 

9. Do nagrody „Młody Bohater” można zgłosić osobę, która w dniu powstania zdarzenia 

będącego podstawą zgłoszenia nie miała ukończonych osiemnastu lat. 

10. Zgłoszenie do nagrody „Młody Bohater” następuje poprzez skierowanie do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji wniosku w tej sprawie. 

11. Do wniosku, o którym mowa w pkt 7, należy dołączyć wypełniony i odpowiednio podpisany 

„formularz zgłoszenia do nagrody „Młody Bohater”, z podaniem następujących informacji:”   

• imię i nazwisko zgłaszającego (rodzica/opiekuna prawnego/dyrektora szkoły) 

• adres poczty, telefon, adres poczty elektronicznej zgłaszającego 

• imię, nazwisko i wiek kandydata do nagrody 
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• dane teleadresowe instytucji państwowych, samorządowych lub jednostek służb 

ratowniczych, które mogą poświadczyć prawdziwość zdarzenia będącego podstawą 

zgłoszenia; 

• zgodę rodzica  autora/opiekuna prawnego autora/dyrektora szkoły na przetwarzanie 

danych osobowych jego dotyczących w celu przeprowadzeni akcji; 

• zgodę rodzica autora/opiekuna prawnego autora na przetwarzanie danych 

osobowych autora, 

• zgodę rodzica kandydata/opiekuna pranego kandydata na umieszczenie danych 

osobowych kandydata w rejestrze laureatów nagrody „Młody Bohater”, 

• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu. 

12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak 

uniemożliwi udział w akcji „Młody Bohater”. 

13. Jeżeli zostały sporządzone artykuły, reportaże lub inne materiały potwierdzające przebieg 

zdarzenia, zalecane jest wskazanie w zgłoszeniu ich listy.  Artykuły, reportaże lub inne 

materiały potwierdzające przebieg zdarzenia mogą być także dołączone do zgłoszenia w 

formie papierowej. 

14. Wniosek wraz z wypełnionym zgłoszeniem  należy przesłać: 

• pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie na adres: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem na 

kopercie „zgłoszenie do nagrody Młody Bohater”. 

15. Wniosek należy przesłać nie później niż sześć miesięcy po nastąpieniu opisywanego 

w formularzu zdarzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być 

przesłany w terminie późniejszym. 

16. W ramach jednego wniosku możliwe jest zgłoszenie do nagrody więcej niż jednego dziecka, 

jeśli jest to uzasadnione ich udziałem w opisywanym zdarzeniu. W takim przypadku do 

jednego  wniosku należy załączyć osobny formularz zgłoszenia dla każdego kandydata. 

17. Po zweryfikowaniu zgłoszenia, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może podjąć 

decyzję o przyznaniu nagrody „Młody Bohater” części lub wszystkim zgłoszonym dzieciom.  

18. Dziecko, któremu przyznano nagrodę „Młody Bohater” zostanie dodatkowo wyróżnione 

wpisem do rejestru, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

19. Informacja o przyznaniu nagrody „Młody Bohater” zostanie przekazana Zgłaszającemu drogą 

pisemną lub elektroniczną. 

20. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może z własnej inicjatywy podjąć decyzję o 

przyznaniu nagrody „Młody Bohater” dziecku, które nie zostało do niej zgłoszone. 
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21. W sytuacji, o której mowa w pkt 20 pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji zwrócą się do przedstawiciela ustawowego dziecka w celu uzyskania 

stosownych danych i zgód. Pozostałe zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.  
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