Regulamin konkursu plastycznego
„Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”
§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.
2. Konkurs ma charakter regionalny i jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół
podstawowych z województwa śląskiego. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie z innych
regionów kraju.
3. Celem konkursu jest:
- upowszechnienia wiedzy o roli i znaczeniu powstań śląskich i plebiscytu,
- rozbudzanie zainteresowań historycznych
- kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji,
- utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji
4. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie polskiego plakatu plebiscytowego, który zachęciłby
w 1921 r. Górnoślązaków do zagłosowania za przynależnością regionu do państwa polskiego.
5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs przeprowadzony będzie w 2 kategoriach wiekowych:
a) klasy IV-VI szkoły podstawowej
b) klasy VII-VIII szkoły podstawowej
7. Nad przebiegiem konkursu, oceną nadesłanych prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa
Komisja Oceniająca.

§2 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikami konkursu są osoby indywidualne.
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pracy konkursowej, do której należy
dołączyć:
- kartę zgłoszenia (załącznik nr 1)
- oświadczenie, że praca konkursowa jest autorska i nie była wcześniej publikowana, ani
nagradzana w konkursach (załącznik nr 2)

5. Praca powinna zostać wykonana w formacie A3 w dowolnej technice płaskiej (rysunek,
malarstwo, kolaż, grafika) i odpowiednio opisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła.
6. Prace wraz ze wskazanymi powyżej dokumentami należy przesłać do 11 lutego 2021 r.
pocztą tradycyjną do na adres Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Oddziałowe Biuro Edukacji
Narodowej, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice z dopiskiem Konkurs plastyczny „Głosuj
za Polską. Polski plakat plebiscytowy”.
7. Niekompletność zgłoszenia oraz jego przesłanie po terminie skutkuje dyskwalifikacją. O
zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
8. Uczestnicy otrzymają od Organizatora elektroniczne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
W przypadku braku odpowiedzi zgłoszenie należy przesłać powtórnie.
9. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotów kosztów wynikających z udziału w konkursie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego nastąpi rozdanie nagród i dyplomów nastąpi 22
marca 2021 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej
im. Henryka Sławika w Katowicach, ul. św. Jana 10.
11. Informacje o laureatach festiwalu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora: www.katowice.ipn.gov.pl
11. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
12. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. Nadesłany egzemplarz staje się
własnością Organizatora.
§3. Komisja Oceniająca
1. Komisja Oceniająca jest powoływana przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji
Narodowej w Katowicach.
2. W skład Komisji Oceniającej wchodzą trzy osoby.
3. Zadaniem Komisji Oceniającej jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac, a
także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
4. Komisja Oceniająca dokonuje oceny biorąc pod uwagę następujące elementy:
- zgodność pracy z tematem
- twórczy charakter pracy
- oryginalność
- walory artystyczne i technika wykonania
5. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4. Nagrody i wyróżnienia
1. W konkursie przyznane zostaną nagrody za I, II oraz III miejsce, wyróżnienia i dyplomy za
uczestnictwo.
2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej.
§ 5. Ochrona własności intelektualnej
1. Przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika, składając swój podpis na karcie
zgłoszenia oświadcza, że:
- przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich;
- zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej i
zezwala Organizatorowi na ich wykonywanie w jego mieniu
- wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z utworu przez Organizatora konkursu na
następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w
całości lub w części techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; tworzenie oraz
rozpowszechnianie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (przystosowanie, zmiana
układu lub jakiekolwiek inne zmiany); rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach
zamkniętych; wykorzystywanie utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzu utworu, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w tym z możliwością nieograniczonego ich pobierania na urządzenia
elektroniczne, w szczególności w formatach: *epub, *mobi, *pdf.
§ 6. Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu, bez
podania przyczyn.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz
prawo do niewyłaniania zwycięzcy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w
szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ
na organizowanie Konkursu.

4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym.
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z konkursu.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6. We wszelkich sprawach związanych z konkursem można kontaktować się z Oddziałowym
Biurem Edukacji Narodowej w Katowicach:

Kontakt:
Angelika Blinda, tel. (32) 207 07 15
angelika.blinda@ipn.gov.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy”
Imię i nazwisko autora:

Adres zamieszkania:

Nazwa i adres szkoły:

Kontakt do autora/opiekuna prawnego

Klasa:

(numer telefonu, e-mail):

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego:

Kontakt do opiekuna merytorycznego:

Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu „Głosuj za Polską. Polski plakat plebiscytowy” i
akceptuję jego treść. Oświadczam, że:
1) Przesłana praca nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
2) Zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej i
zezwalam organizatorowi na ich wykonywanie w jego imieniu.
3) Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie z utworu przez organizatora konkursu na
następujących polach eksploatacji:


trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części techniką
cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; tworzenie oraz

rozpowszechnianie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (przystosowanie,
zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);


rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; wykorzystywanie
utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych;



wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarzu utworu, publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym z możliwością nieograniczonego
ich pobierania na urządzenia elektroniczne, w szczególności w formatach: *epub,
*mobi, *pdf.

4) Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie mojego (mojego dziecka/podopiecznego)
imienia, nazwiska, informacji o szkole i klasie w celu podania do publicznej wiadomości we
wszystkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie oraz w celu publikacji
wyników konkursu.
5) Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i udostępnienie mojego (mojego
dziecka/podopiecznego) wizerunku w szczególności poprzez wykonanie fotografii podczas gali
wręczania nagród i opublikowanie tych fotografii na stronie internetowej organizatora mediach
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora.
6) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego) danych
osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dla potrzeb organizacji konkursu przez Oddział
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Katowicach zgodnie z RODO*.
7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich (mojego dziecka/podopiecznego) danych
osobowych 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.
………………………………………………………..
Data i podpis autora lub podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego
uczestnika konkursu
*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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych
Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w karcie zgłoszeniowej przetwarzane będą
w celu niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Organizatorze, w tym do celów archiwizacyjnych.
Podstawa prawna
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit b, c i f
Rozporządzenia 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
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/-a danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska
7, 02-675 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.
Inspektor Ochrony Danych osobowych
Dane

kontaktowe

inspektora

ochrony

danych

w

IPN-KŚZpNP:

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych:
Pracownicy IPN-KŚZpNP, współorganizatorzy konkursu oraz następujące podmioty
przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, sądy, organy władzy publicznej w związku
z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
Okres przechowywania danych osobowych
Zawarte w karcie zgłoszeniowej dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania
konkursu i do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe
obejmujące imię, nazwisko i wizerunek będą przechowywane do czasu zakończenia publikacji

relacji z konkursu na stronach internetowych organizatora i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych organizatora.
Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 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 Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia 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.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie ma możliwości udziału w
konkursie.
………………………………………………………..
Data i podpis autora lub podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego
uczestnika konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Oświadczenie
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem mojej własnej
twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw innych osób oraz, że
nie została zgłoszona ani nagrodzona w innym konkursie.
………………………………………………………..
Data i podpis autora lub podpis rodzica lub przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego
uczestnika konkursu

