REGULAMIN
Konkursu „Ich służba trwa”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Celem konkursu „Ich służba trwa”, zwanego dalej „konkursem”, jest upowszechnienie wiedzy
o najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących Zbrodni
Katyńskiej.
§ 2.
Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie
(02-675) przy ul. Wołoskiej 7, zwany dalej „Organizatorem”.
Rozdział II
Zasady uczestnictwa w konkursie
§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich, zajmujących się upowszechnianiem wiedzy
o historii Polski – nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, instruktorów harcerskich,
pasjonatów historii, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Uczestnikami konkursu mogą być zespoły co najwyżej dwuosobowe.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 4.
Zadaniem Uczestników jest przygotowanie oraz przeprowadzenie dowolnego, autorskiego
projektu, mającego na celu upowszechnienie informacji dotyczących Zbrodni Katyńskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem straty jaką poniosło państwo polskie w jej wyniku.
Rozdział III
Harmonogram
§ 5.
1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie www.ipn.gov.pl do 31 marca 2020 r. stanowiącego załącznik
nr 1 do regulaminu.
2. Prace należy przesłać w formie elektronicznej do 30 maja 2020 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2020 r.

Rozdział IV
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród
§ 6.
1. Oceny prac dokonuje powołane przez Organizatora jury zwane dalej: „Komisją
Konkursową”.
2. Do przesłanej pracy (efektu końcowego) należy dołączyć:
1) metryczkę pracy konkursowej stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;
2) sprawozdanie z realizacji;
3) dokumentację fotograficzną (max. 5 zdjęć).
3. Ocenie podlegają:
1) zgodność projektu z tematem konkursu;
2) poprawność merytoryczna;
3) kreatywność;
4) przedstawiona dokumentacja z realizacji projektu (sprawozdanie, dokumentacja
fotograficzna);
4. Uczestnicy do zdobycia mają maksymalnie 20 punktów.
§ 7.
1. Nagrodę dla Laureatów konkursu stanowi zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą
pieniężną w wysokości 280 zł dla każdego Laureata.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających
zorganizowanie wyjazdu, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
4. W przypadku, w którym całkowita wartość nagrody dla jednego Laureata przekroczy
2000 zł laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy w miesiącu otrzymania nagrody,
zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).
5. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu. W celu wykonania tych czynności
otrzymuje od Laureatów następujące dane osobowe: imię, nazwisko, pesel oraz adres
zamieszkania przekazane na formularzu przekazania danych do uiszczenia podatku od osób
fizycznych stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu.
6. Organizator przewiduje możliwość zorganizowania uroczystej gali, podczas której
zaproszeni Uczestnicy zaprezentują swoje prace.
§ 8.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2020.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej do 15 czerwca 2020.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie za pomocą poczty elektronicznej.
§ 9.
1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w drugim lub trzecim kwartale 2020 roku.
2. O dokładnym terminie wyjazdu Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty
elektronicznej.

3. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Biorący udział w wyjeździe, do Warszawy
przybywają na własny koszt.
4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu
usługi turystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Rozdział V
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
§ 10.
1. Uczestnicy z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach konkursu udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na
wykorzystanie pracy 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 materiałów projektowych w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
z możliwością nieograniczonego pobrania na urządzenia elektroniczne;
4) publiczna prezentacja materiałów konkursowych poprzez prezentowanie pracy
konkursowej w prasie, telewizji, wydawnictwach drukowanych i elektronicznych,
w postaci wystawy w celach informacyjno-promocyjnych Organizatora;
5) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych
i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora.
2. Uczestnik, potwierdzając na stronie internetowej zakończenie zadania, oświadcza, że
posiada pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam materiałów (nie dotyczy praw
autorskich do zdjęć).
3. Organizator nabywa od Laureatów z chwilą przekazania nagrody autorskie prawa
majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa
w ust. 1.
§ 11.
1. Uczestnik konkursu potwierdza znajomość i akceptację regulaminu oraz wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z organizacją i uczestnictwem
w konkursie.
2. Uczestnik konkursu może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
1) w przypadku prezentowania projektu w prasie, telewizji, na stronach internetowych,
mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora,
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych, a także publicznej prezentacji
projektu w postaci wystawy;
2) przez Organizatora w celach kontaktowych w związku z prowadzoną działalnością
edukacyjną, w tym informowaniu lub przesyłaniu zaproszeń do wzięcia udziału
w inicjatywach historyczno-edukacyjnych organizowanych przez Organizatora;
3) przez Organizatora w celach statystycznych związanych z prowadzoną działalnością
edukacyjną.

3. Uczestnik konkursu może ponadto wyrazić zgodę na publikację wizerunku na stronie
internetowej konkursu i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
4. Organizator upoważnia członków jury, o którym mowa w § 6 ust. 1 regulaminu, niebędących
pracownikami Organizatora, do przetwarzania danych osobowych uczestników.
5. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w konkursie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 12.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich
na stronie internetowej www.ipn.gov.pl.
§ 13.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

