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Regulamin konkursu „Triumphus Poloniae”  

 

§1. Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu 

Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Konkurs organizowany jest dla uczczenia 

obchodzonej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

2. Konkurs  ma charakter ogólnopolski. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, zainteresowanych poszerzaniem 

wiedzy historycznej. 

 

4. Uczestnicy wykonują zadanie konkursowe indywidualnie. 

 

5. Celem konkursu jest: 

 Utrwalenie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń mających 

wpływ na kształtowanie losów Ojczyzny; 

 Promocja edukacji historycznej; 

 Kształtowanie postaw patriotycznych; 

 Popularyzowanie idei niepodległości i suwerenności państwowej; 

 Promowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego. 

 

§ 2. Przedmiot konkursu  

 

1. Uczestnicy konkursu przygotowują pisemną pracę wraz z uzasadnieniem, w której dokonują 

samodzielnego wyboru 5 najważniejszych, ich zdaniem, sukcesów Polski i Polaków na drodze 

do odzyskania, a następnie umocnienia niepodległości i integralności państwa. 

 

2. Zakres chronologiczny konkursu obejmuje wiek XVIII - XX. 
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3. Praca konkursowa musi spełniać następujące wymogi formalne:  

 Powinna być przygotowana w pliku tekstowym; 

 Czcionka Times New Roman; 

  Rozmiar czcionki 12 pkt.;  

 Interlinia 1,5; 

 Ilość znaków w pracy  do 6 000. 

 

§ 3. Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

 

2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedną pracę konkursową. 

 

3. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest samodzielne napisanie pracy konkursowej, 

przesłanie jej wraz z wypełniona deklaracją uczestnictwa (załącznik numer 1) w 

wyznaczonym terminie.  

4. Prace przysłane bez wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

 

5. Prace wraz załącznikami należy przesłać na adres mailowy: 

monika.mikuczewska@ipn.gov.pl. 

 

6. Termin nadsyłania prac upływa 28 stycznia 2019 r.  

 

7. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

§ 4. Komisja Konkursowa 

 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców 

czuwa Komisja Konkursowa powoływana przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej we Wrocławiu. 

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech pracowników merytorycznych Biura 

Edukacji. 

mailto:monika.mikuczewska@ipn.gov.pl
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3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny 

prac uczestników. 

4. Prace konkursowe będą poddawane ocenie pod kątem następujących kryteriów:  

 Zgodność pracy z tematem; 

 Poziom merytoryczny oraz zgodność z faktami historycznymi; 

 Spójność pracy oraz ciekawa forma podawcza. 

 

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

6. Uczestnicy konkursu nie otrzymują od Komisji Konkursowej pisemnej oceny swoich 

prac. 

 

§ 4. Nagrody  

1. Wśród uczestników konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 10 laureatów 

najciekawszych prac. 

 

2. Każdy z laureatów otrzyma kalendarz historyczny „Triumphus Poloniae” 

wydany przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz dwa tytuły 

puzzli edukacyjnych z serii „Od konfederatów barskich do Józefa 

Piłsudskiego” („Konstytucja 3 maja 1791” oraz „Kościuszko pod Racławicami”). 

 

3. Nagrody laureatom konkursu zostaną przesłane pocztą. Po wcześniejszym 

uzgodnieniu, możliwy także odbiór osobisty w siedzibie Instytutu (patrz § 6.) 

 

4. Laureaci konkursu o wygranej zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 8 

lutego 2019 r.  Informacja zostanie przesłana na adres mailowy, z którego została 

wysłana praca konkursowa.  

 

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy na stronie 

internetowej (www.ipn.gov.pl) oraz na Oddziałowym profilu FB. 

 

 

 

 

http://www.ipn.gov.pl/
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§ 5. Prawa autorskie 

 

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że przysługiwać mu będą, wyłączne autorskie prawa 

majątkowe do składanej przez niego pracy konkursowej w całości oraz do jej 

poszczególnych elementów, zwanej w niniejszym paragrafie także „Dziełem". W celu 

uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu niniejszej 

umowy jest treść pracy obejmująca tekst, ewentualne elementy graficzne, kompozycję i 

sposób prezentacji pracy  posiadające indywidualne cechy twórcze i stanowiące utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).  

 

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest uprawniony do upoważnienia Organizatora do 

korzystania z Dzieła w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, nie 

naruszając praw osób trzecich. 

 

3. Uczestnik konkursu z chwilą przesłania pracy konkursowej nieodpłatnie upoważnia 

Organizatora konkursu do niewyłącznego korzystania z Dzieła na czas nieoznaczony na 

polach eksploatacji uprawniających do: 

- bezpłatnego rozpowszechniania dzieła poprzez publiczne udostępnianie całości lub 

fragmentów pracy konkursowej w celach informacyjnych, promocyjnych oraz w celu 

popularyzacji idei konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu 

Organizatora na portalu Facebook z zachowaniem informacji o autorstwie,  

- dokonania w pracy konkursowej koniecznych zmian, wynikających z opracowania 

graficznego dokonywanego w celu udostępnianie całości lub fragmentów pracy 

konkursowej,  

- utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową.  

 

4. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku 

przeniesienia na Organizatora konkursu praw do korzystania z Dzieła z naruszeniem praw 

osób trzecich.  
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5. W przypadku ujawnienia jakiekolwiek obciążenia lub roszczeń osób trzecich względem 

Dzieła, Uczestnik konkursu będzie zobowiązany zwolnić z nich Organizatora oraz naprawić 

wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu istnienia tych obciążeń lub 

roszczeń.  

 

6. Upoważnienie do korzystania z pracy konkursowej, o których mowa powyżej, nie jest 

ograniczone  czasowo, ani terytorialnie. 

 

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu 

bez podania przyczyn. 

 
2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny 

oraz prawo do niewyłaniania laureatów. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.  

4. Organizatorzy nie są zobowiązani do zwrotu kosztów wynikających z uczestniczenia w 

konkursie.  

5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną wyłączone z konkursu. 

 

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

7. Dane kontaktowe Organizatora Konkursu: 

 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  

Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu 

ul. Jana Długosza 48 (budynek  D) 

51-162 Wrocław 

Koordynator: Monika Mikuczewska, monika.mikuczewska@ipn.gov.pl,  

tel. 71 326-97-43 

 

 

 

mailto:monika.mikuczewska@ipn.gov.pl
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§ 7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem, wymaganych danych osobowych 

zawartych w składanym wraz z pracą konkursową oświadczeniu stanowiącym załącznik 

nr 1 do nin. Regulaminu jest dobrowolne.  

 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanym dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych jest Instytut 

Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział we Wrocławiu.  

 

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się z powołanym przez Administratora inspektorem ochrony danych 

osobowych poprzez adres email: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl  

 

4. Dane osobowe przetwarzane będą do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu 

„Triumphus Poloniae”, w tym udostępnienia informacji o wynikach konkursu i 

przekazania przewidzianej przez Organizatora nagrody, a także w celu informowania o 

przebiegu oraz popularyzacji idei konkursu - na podstawie zgody uczestnika (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) (treść zgody zawiera Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 

1 do nin. Regulaminu). 

 

5. Dane osobowe Administrator uprawniony jest przetwarzać także: 

 w prawnie uzasadnionym interesie polegającym w szczególności na dochodzeniu 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 

f) RODO,  

 w celu wywiązania się z ciążących na nim obowiązków prawnych - na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt c) RODO. 

 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
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6. Dane osobowe laureatów będą udostępniane przez Administratora publicznie w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska laureata w 

publikacjach dotyczących konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu 

Organizatora na portalu Facebook.  

 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

8. W zakresie, na zasadach oraz na warunkach określonych w Ustawie oraz RODO osoby, 

które przekazały dane osobowe, uprawnione są do:  

 żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

 żądania od Administratora ich sprostowania,  

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych 

osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 


