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Regulamin konkursu „Zasłużeni dla Niepodległej” 

 

§ 1  

Warunki ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Zasłużeni dla 

Niepodległej”.  

2. Organizatorem konkursu „Zasłużeni dla Niepodległej” zwanego dalej „Konkursem” jest Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, zwany dalej 

„Organizatorem” lub  „Oddziałem IPN – KŚZpNP”. 

3. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik akceptuje zasady konkursu określone w niniejszym 

Regulaminie.   

4. W czasie trwania Konkursu regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, tj.  

w siedzibie Oddziału IPN – KŚZpNP w Białymstoku, przy ul. Warsztatowej 1A oraz na stronie 

internetowej: https://bialystok.ipn.gov.pl/  

 

§ 2  

Cele konkursu:  

Poprzez wykorzystanie nowych technologii, konkurs ma na celu:  

a) poznawanie i popularyzację najnowszej historii Polski w kontekście propagowania 

wartości patriotycznych;   

b) kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do 

historii, tradycji narodowych, języka ojczystego;  

c) budowanie tożsamości narodowej i regionalnej.  

 

§ 3 

Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych i uczniów szkół 

ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby najbliższe pracowników Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

3. Konkurs polega na sporządzeniu grafiki komputerowej w formie obrazu lub animacji inspirowanej 

postaciami i wydarzeniami, które miały wpływ na najnowszą historię Polski (w latach 1918-1989). 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie grafiki komputerowej w formie obrazu 2D lub 3D 

lub animacji dotyczącej postaci i wydarzeń z najnowszej historii Polski. Praca graficzna powinna 

mieć rozdzielczość minimum 600 dpi. w formacie png, tiff, gif, mp4, blend. 
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5. Szkoła zgłasza udział uczestnika w konkursie za pośrednictwem wydrukowanego i podpisanego 

formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu1. Formularz dostępny jest na 

stronie internetowej konkursu. 

6. Wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z pracą 

uczestnika konkursu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Uczestnik/Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu potwierdza znajomość  

i akceptację regulaminu oraz wyraża zgodę na publikację wizerunku uczestnika za pośrednictwem 

formularza, o którym mowa w ust. 6. 

8. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w konkursie. 

9. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres mailowy: marzena.zieziula@ipn.gov.pl lub adres pocztowy: Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ul. 

Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, z dopiskiem „KONKURS: Zasłużeni dla Niepodległej”. Istnieje 

także możliwość dostarczenia pracy do Oddziału IPN w Białymstoku osobiście. 

10. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej terminowe nadesłanie wraz z prawidłowo 

wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. 

11. Organizator zastrzega sobie wykluczenie z Konkursu pracy, która może sugerować propagowanie 

nazizmu,  komunizmu lub innego ustroju totalitarnego oraz jeśli praca nawołuje do nienawiści na tle 

różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na 

bezwyznaniowość. 

12. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora. 

 

 

§ 4 

Tryb oceny prac konkursowych 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  

2. W skład Komisji Konkursowej mogą wejść pracownicy Organizatora. 

3. Ocenie podlega zgodność przedstawionej treści z tematem, kreatywność oraz jakość  

i estetyka wykonania. 

4. Nie będą oceniane prace niespełniające wymogów określonych w § 3 pkt. 3-5. 

5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 

a) Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych; 

b) Uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

                                                 
1 W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu opiekun prawny/rodzic podpisuje zgodę na 

udział dziecka w konkursie 

mailto:marzena.zieziula@ipn.gov.pl


3 

 

6. Komisja Konkursowa ogłosi wyniki do 30 maja 2023 r. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przy-

sługuje od niej odwołanie. Komisja ustala i ogłasza wyniki przyznając miejsca 1-3. Komisja może 

też zdecydować o przyznaniu wyróżnień. Lista laureatów konkursu zostanie umieszczona na stronie 

Organizatora. 

7. Laureaci w ramach nagród otrzymują: 

a) nagrody rzeczowe,  

b) dyplomy pamiątkowe. 

 

§ 5 

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

1. Z chwilą nadesłania pracy Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną  

w czasie licencję na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych 

zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych z możliwością nieograniczonego poprania na urządzenia elektroniczne w 

formatach *ePub, *mobi, *PDF itp. 

4) publiczna prezentacja prac w postaci wystawy oraz innych materiałów edukacyjnych (np. plakat) 

2. Uczestnik Konkursu/rodzic/opiekun prawny oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do 

przedstawionej pracy (w tym do zdjęć).   

3. Organizator z chwilą przekazania nagrody nabywa majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych 

prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. bez ograniczeń terytorialnych, w tym w szczególności 

w zakresie: 

1) wprowadzenie do pamięci komputera; 

2) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą wszelkich 

dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską i cyfrową) na jakimkolwiek 

nośniku;  

3) wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu; 

4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu czasie 

przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych 

Organizatora z możliwością nieograniczonego pobrania na urządzenia elektroniczne  

w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;  
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5) prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz 

wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – promocyjnych 

Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a także 

publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy; 

6) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych  

w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN. 

4. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyraża uczestnik/rodzic/opiekun prawny 

poprzez akceptację treści regulaminu. 

 

§ 6 

Nagrody w Konkursie 

1. Organizator przewiduje  przyznanie  nagród rzeczowych. 

2. Przewidziane są po trzy nagrody główne – odpowiednio za zajęcie miejsc 1-3 w każdej wskazanej 

kategorii. Organizator przewiduje również możliwość przyznania wyróżnień, jeśli Komisja 

jednogłośnie stwierdzi taką potrzebę.  

§ 7 

Postanowienia końcowe  

1. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszonej pracy konkursowej w sytuacji, gdy uzna 

ją za nieodpowiednią (zdjęcia nieobyczajne, gloryfikujące ustrój totalitarny, w jakikolwiek sposób 

obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i wreszcie w sposób oczywisty naruszającą prawa 

lub dobra osobiste osób trzecich).  

2. Organizator może w każdej chwili odwołać konkurs bez podawania przyczyn.   

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie 

dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na 

stronie internetowej Organizatora. 

4. Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych  

i udziałem w Konkursie.  

5. Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Zieziula, adres e-mail: marzena.zieziula@ipv.gov.pl lub pod nr 

telefonu: (85) 664 57 85.   

§ 8. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka/uczestnika dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. zgłoszenia oraz udziału w konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”. 
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b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach internetowych 

Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora,  

w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą), 

lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu konkursu „Zasłużeni dla 

Niepodległej”) oraz lit. e (wykonywanie zadań w interesie publicznym - art. 53 pkt. 5 ustawy  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ - dalej RODO. 

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza 

Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie 

technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony  

i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak 

również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

6. Pani/Pana/dziecka/uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych 

Organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora,  

a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane 

osobowe zostaną usunięte. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. 


