
REGULAMIN Konkursu „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Celem Konkursu  „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski”, zwanego
dalej „konkursem”, jest wywołanie zainteresowania uczniów w różnym wieku historią Polski XX wieku
oraz dziejami ich rodzin i małych ojczyzn. Tematem prac mają być zwierzęta – bohaterowie wydarzeń
historycznych, które zapisały się bądź to w pamięci zbiorowej Polaków minionego stulecia, bądź też w
rodzinnych  przekazach  uczestników  konkursu.  Organizatorzy  chcieliby  skłonić  dzieci  i  młodzież  do
przeprowadzenia  swego rodzaju śledztw,  przepytania  rodziców i  dziadków,  przewertowania  książek,
przeszukania Internetu. Wszystko to, aby wydobyć na światło dzienne mniej i bardziej znane, a niekiedy
zupełnie zapomniane opowieści o godnych pamiętania psach, koniach, niedźwiedziach albo słoniach.   

§ 2
Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, zwany dalej „organizatorem” z siedzibą
we Wrocławiu (51-168) przy ul. Sołtysowickiej 21a, adres korespondencyjny: Oddział IPN-KŚZpNP we
Wrocławiu, ul. Długosza 48, 51-162 Wrocław.

Rozdział II
Forma i zasady konkursu
§ 3
1. Konkurs składa się z części literackiej oraz plastycznej. Uczestnicy obowiązani są do samodzielnego
przygotowania:  a)  wypowiedzi  pisemnej  oraz  b)  pracy  plastycznej,  wykonanej  dowolną
niekomputerową metodą plastyczną (np. rysunek, szkic, kolaż itp.). Treść obu prac musi odpowiadać
tematyce konkursu.

2. Przygotowanie dwóch prac, literackiej i plastycznej, stanowi warunek konieczny udziału w konkursie.
Za każdą z prac uczestnik może uzyskać 50% możliwej do zdobycia liczby punktów.

3. Każda przesłana na konkurs praca powinna posiadać tytuł i być podpisana.

4.  Dopuszczalna  objętość  prac  pisemnych to:  a)  3 zdania (tytuł/tytuł  i  opis  pracy plastycznej) dla
kategorii wiekowej 8–9 lat; b) 10 zdań dla kategorii wiekowej 10–12 lat; c) 200 słów dla kategorii
wiekowej 13–15 lat; d) 250 słów dla kategorii wiekowej 16–18 lat.

5. Dopuszczalny format prac plastycznych to A4 lub A3.

6. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku od
8 do 18 lat.

7. Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

a) kategoria wiekowa 8–9 lat,

b) kategoria wiekowa 10–12 lat,

c) kategoria wiekowa 13–15 lat,

d) kategoria wiekowa 16–18 lat.
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8. Do przesłanej pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane przez uczestnika i opiekuna prawnego
uczestnika konkursu odpowiednie załączniki:

a) kartę zgłoszeniową uczestnika i opiekuna (załącznik nr 1),

b) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (załącznik nr 2),

c)  klauzulę  o  przetwarzaniu danych  osobowych uczestnika  konkursu przez  Oddział  IPN KŚZpNP we
Wrocławiu (załącznik nr 3),

d)  klauzulę  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  rodzica/opiekuna  prawnego  uczestnika  konkursu
(załącznik nr 4) przez Oddział IPN-KŚZpNP we Wrocławiu,

e) zgodę opiekuna prawnego uczestnika konkursu na wykorzystanie pracy uczestnika konkursu przez
organizatora (załącznik nr 5).

9.  Prace  konkursowe  należy  przesłać  do  organizatora  w  możliwie  najszybszej  i  najbezpieczniejszej
formie.  Z  uwagi  na  sytuację  epidemiologiczną  organizator  zaleca  przesyłanie  prac  konkursowych
(dokument tekstowy w formacie PDF i skan/fotografia pracy plastycznej) oraz dokumentów, o których
mowa  w  pkt.  8,  w  formie  elektronicznej  na  adres  e-mailowy:  piotr.rucinski@ipn.gov.pl  lub
michal.surowiec@ipn.gov.pl. Istnieje również możliwość doręczenia ich drogą pocztową, przez kuriera
lub osobiście.

10. List elektroniczny lub przesyłkę należy opatrzyć informacją „Konkurs »(Nie)zatarte tropy«”.

Rozdział III
Harmonogram konkursu
§ 4
17 listopada 2020 r.  – rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu poprzez zamieszczenie informacji o nim na
stronach IPN Wrocław oraz na profilu facebookowym Oddziału IPN Wrocław.
10  grudnia  2020  r.  –  termin  końcowy nadsyłania  prac  konkursowych  w postaci  elektronicznej  lub
przesyłek, adresowanych do siedziby wrocławskiego Oddziału IPN przy ul. Długosza 48. Prace w postaci
elektronicznej  wysłane po  tym terminie  nie  będą podlegały  procedurze konkursowej,  w przypadku
przesyłek tradycyjnych decydować będzie natomiast data stempla pocztowego.
17 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronach internetowych Oddziału IPN Wrocław,
profilu facebookowym Oddziału IPN Wrocław oraz poprzez informację mailową lub telefoniczną do
uczestników.

Rozdział IV
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród
§ 5
1.  Oceny  prac  dokona  komisja  konkursowa złożona z  3  pracowników Oddziałowego Biura  Edukacji
Narodowej IPN-KŚZpNP we Wrocławiu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny wyłącznie tych prac, które zostaną nadesłane wraz ze
wszystkimi wymaganymi i opisanymi wyżej załącznikami oraz we wskazanych w niniejszym regulaminie
terminach.

3. Ocenie podlegają:

a)  wybór tematu,  sprawność językowa,  kompozycja w przypadku wypowiedzi  pisemnej  oraz wybór
tematu, estetyka i pomysłowość w przypadku prac plastycznych,

2



b) elementarna zgodność treści prac z realiami historycznymi,

c) w przypadku prac plastycznych – zastosowanie właściwego formatu pracy (A4 lub A3).

§ 6
1. Nagrody będą przyznawane uczestnikom, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w swoich kategoriach
wiekowych.

2.  Nagrodami  w  konkursie  będzie  sprzęt  elektroniczny  oraz  gry  planszowe,  książki  i  materiały
edukacyjne, wydane przez Instytut Pamięci Narodowej.

3.  Nagrody zostaną wysłane do wszystkich nagrodzonych osób na wskazany w karcie zgłoszeniowej
adres uczestnika konkursu.

Rozdział V
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
§ 7
1. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej,  nieograniczonej  w  czasie  licencji  na  wykorzystanie  pracy  na  następujących  polach
eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnianie
wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na jakimkolwiek nośniku,
b) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej materiałów projektowych w taki sposób, aby każdy
mógł  mieć  do  niej  dostęp  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,  w  szczególności  poprzez
umieszczenie na stronach internetowych,
c) publiczna prezentacja materiałów projektowych,
d)  wykorzystanie  prac  (w  całości  lub  fragmencie)  do  celów  naukowych  i  edukacyjnych  w  ramach
realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji.

§ 8
1. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej dla:
a) uczestnika konkursu określa załącznik nr 2 regulaminu;
b) rodziców/opiekunów prawnych uczestników określa załącznik nr 3 do regulaminu;
2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne
z rezygnacją z udziału w projekcie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane
przez  organizatora  zmiany  regulaminu  stają  się  obowiązujące  po  opublikowaniu  ich  na  stronie
internetowej Oddziału IPN we Wrocławiu.

§ 10
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa uczestnika i opiekuna (OBOWIĄZKOWE)
Imię i nazwisko uczestnika:

....................................................................................................

Tytuł pracy:

………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna uczestnika:

……………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny uczestnika i opiekuna:

……………………………………………………………………………………………….

Adres e-mailowy uczestnika lub opiekuna:

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

Telefon kontaktowy uczestnika lub opiekuna:

……………………………………………………………………………………………….

Wiek uczestnika:

..................................................

Wyrażam  zgodę  na  udział  dziecka  w  konkursie  „(Nie)zatarte  tropy.  Zwierzęta  w  opowieściach
rodzinnych  i  historii  Polski” organizowanym  przez  Oddział  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Sołtysowickiej 21a,
51-168 Wrocław.

TAK NIE

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

TAK NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów związanych z
organizacją i przebiegiem konkursu „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii
Polski”, zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

TAK NIE

4



Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (OBOWIĄZKOWE).

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu  „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w
opowieściach rodzinnych i historii Polski” i akceptuję jego postanowienia.

TAK NIE

Załącznik nr  3  Klauzula o  przetwarzaniu danych osobowych uczestnika  konkursu przez  Oddział  IPN
KŚZpNP we Wrocławiu (OBOWIĄZKOWE).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej
uczestnika konkursu „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski” w celu
udziału w konkursie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2029
r., poz. 2460 ze zm.) przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa.

TAK NIE

Załącznik  nr  4  Klauzula  o  przetwarzaniu danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego uczestnika
konkursu przez Oddział IPN KŚZpNP we Wrocławiu (OBOWIĄZKOWE).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w karcie zgłoszeniowej
uczestnika konkursu „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski” w celu
wzięcia udziału w konkursie przez mojego podopiecznego,  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą Prawo telekomunikacyjne z
dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2029 r., poz. 2460 ze zm.) przez Instytut Pamięci Narodowej, ul. Postępu
18 , 02-676 Warszawa.

TAK NIE

Załącznik  nr  5.  Zgoda  opiekuna  prawnego  uczestnika  konkursu  na  wykorzystanie  pracy  uczestnika
konkursu przez organizatora.(OBOWIĄZKOWE).

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  podopiecznego  w  przypadku
wykorzystania  pracy  konkursowej  przez  organizatora,  w  tym prezentowania  pracy  konkursowej  w
prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych organizatora,  wydawnictwach drukowanych i  elektronicznych,  a  także  publicznej
prezentacji pracy w postaci wystawy.

TAK NIE
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Obowiązek informacyjny

Pozyskane Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
1. udziału w konkursie „(Nie)zatarte tropy. Zwierzęta w opowieściach rodzinnych i historii Polski”
2.  wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora,  w tym prezentowania pracy konkursowej w
prasie, telewizji, na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych organizatora,  wydawnictwach drukowanych i  elektronicznych,  a  także  publicznej
prezentacji pracy w postaci wystawy, w przypadku wyrażenia zgody;

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  a  (zgoda  osoby)  i  lit.  e
(przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w interesie  publicznym  lub  w
ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi)  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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) -
dalej RODO.

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezes  Instytutu  Pamięci  Narodowej  –  Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 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.

Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  w  IPN-KŚZpNP:  inspektorochronydanych@ipn.gov.pl,
adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz
podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa.

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,  wydawnictwach  drukowanych  i  elektronicznych,  a  także
publicznej  prezentacji  pracy  w  postaci  wystawy,  a  następnie  w  związku  z  realizacją  obowiązku
archiwizacyjnego a także do czasu zakończenia działań marketingowych. Po upływie tego okresu dane
osobowe zostaną usunięte.

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.

Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W  każdej  chwili  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  tych  danych
osobowych.  Cofnięcie  zgody  nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
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Podanie danych osobowych w związku ze zgodą dotyczącą celu w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne
do  zgłoszenia  udziału  i  uczestnictwa  w  konkursie.  Żądanie  zaprzestania  przetwarzania  danych
osobowych, o których mowa jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

................................................ ………………………………………………..                   
(miejscowość i data)           (czytelny podpis uczestnika konkursu)

………………………………………
(czytelny podpis opiekuna uczestnika konkursu)
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