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Konkurs fotograficzny  

CHWAŁA NIEŚMIERTELNA BOHATEROM AK 

 

§1.  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w 

Warszawie Instytutu Pamięci Narodowej. Konkurs organizowany jest w związku z 

80. rocznicą przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 

 

2. Celem konkursu jest: 

 Edukacja historyczna na temat Armii Krajowej; 

 Rozwijanie umiejętności obserwacji i dokumentowania miejsc i symboli 

pamięci o Armii Krajowej w przestrzeni publicznej; 

 Upowszechnianie i popularyzacja fotografii podtrzymujących pamięć o Armii 

Krajowej; 

 Kształtowanie postaw patriotycznych. 

 

3. Konkurs ma charakter regionalny i jest skierowany do uczniów szkół 

ponadpodstawowych z woj. mazowieckiego. Uczestnik konkursu nie może być 

profesjonalnym fotografem ani osobą wykonującym komercyjne zdjęcia. Osoby 

niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę rodzica opiekuna. 

4. Do udziału w konkursie można zgłosić tylko jedną fotografię. 

5. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac oraz wytypowaniem zwycięzców czuwa 

Komisja Konkursowa. 

§ 2.  

Zasady udziału w konkursie 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każdy uczestnik przesyła jedną niepublikowaną nigdzie wcześniej fotografię 

konkursową.  

3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna. 
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4. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie zdjęcia powiązanego z 

tematyką konkursu – miejsc, obiektów, pamiątek, przedmiotów, budowli, 

pomników, związanych z historią Armii Krajowej. Terytorium wykonywania 

zdjęć do konkursu powinno obejmować najbliższą okolicę autora zdjęcia. Każde 

zdjęcie musi zawierać krótki komentarz historyczny, wyjaśniający związek tego, 

co przedstawia zdjęcie, z historią Armii Krajowej. Komentarz stanowi integralną 

część zdjęcia i jako całość wraz ze zdjęciem podlega ocenie.  

5. W pracy konkursowej zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na 

łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików, kolaży lub dokonywania 

zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia. Wszystkie elementy takiej pracy muszą być 

autorskim dziełem wykonawcy. 

 

6. Fotografie w formacie JPG oraz plikach nie przekraczających 5 MB należy nadsyłać 

w formacie załączników do e-maila. Opis zdjęcia należy umieścić w metryczce pracy i 

treści e-maila. 

7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie każdego uczestnika jest nadesłanie wraz z 

pracą: 

a.  Wypełnionej Metryczki Pracy  - osoby pełnoletnie (Załącznik nr 1 a), osoby 

niepełnoletnie (Załącznik 1 b) 

b. Wypełnionej Karty zgłoszenia, Klauzuli Informacyjnej i Oświadczenia (dla osób 

niepełnoletnich wymagana jest zgoda - podpis rodzica/opiekuna) - (Załącznik nr 2) 

8. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

9.  Czas trwania konkursu od 14 lutego do 21 marca 2022 r. 

10.  Termin nadsyłania prac: 13 marca 2022 r. 

11.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 marca 2022 r. 

12.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

https://warszawa.ipn.gov.pl/ 

13. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do konkursu jest informacja zwrotna od 

organizatora. 

14. Termin nadsyłania prac upływa  13 marca 2022 r. Prace należy przesłać na adres: 

edyta.gula@ipn.gov.pl 

 

 

 

https://warszawa.ipn.gov.pl/
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§ 3.  

Komisja konkursowa 

1. Komisja konkursowa jest powoływana przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji 

Narodowej w Warszawie. 

2. W skład Komisji wchodzą trzy osoby. 

3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów konkursu w drodze oceny prac 

uczestników. 

4. Komisja Konkursowa oceni nadesłane przez uczestników prace zgodnie z 

postanowieniami zawartymi w §2. Komisja zastrzega sobie prawo nieoceniania 

prezentacji niezgodnych z wymienionymi w §2. wymaganiami. 

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

§ 4.  

Nagrody i wyróżnienia 

1. W konkursie przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy. 

2. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. 

 

§ 5. 

Prawa autorskie 

1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  publikowania  i  reprodukowania  wystąpień 

konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.    

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  bezpłatnego  prezentowania  i  publikacji 

wystąpień  konkursowych  w  celach  promocyjnych  w  prasie,  telewizji,  na  stronach 

internetowych  oraz  wydawnictwach  drukowanych  i  elektronicznych  

informacyjnopromocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej.  

3. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorom 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 cyfrową, i elektroniczną;    
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b. w  zakresie  obrotu  egzemplarzami  – wprowadzenie  do  obrotu  egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z lit. a. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;    

c. 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 pobrania na 

urządzenia elektroniczne;   

d. 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;    

e. wykorzystania  pracy  (w  całości  lub/i  fragmencie)  do  celów  naukowych  i 

edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.    

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy 

konkursowej.   

§ 6. 

Obowiązki uczestnika konkursu 

1. Uczestnik przystępujący do konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają  prawa  do  wizerunku,  prawa  autorskie  lub  dobra  osobiste  osób  trzecich.  W 

przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszył.   

2. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu przez uczestnika 

konkursu oraz złożenie oświadczenia o udzieleniu organizatorom licencji w zakresie 

autorskich praw majątkowych  do  pracy  konkursowej  według  wzoru  stanowiącego 

Załącznik  nr 2 niniejszego  Regulaminu.  Akceptacja  Regulaminu  i  oświadczenie  są  

dobrowolne,  ale konieczne  do  udziału  w  konkursie.  W  przypadku  osoby  niepełnoletniej  

Regulamin akceptuje i oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny.   

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik nr 2 do 

Regulaminu.   
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4. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 

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  

(Ogólne rozporządzenie  o  ochronie  danych)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  poprzez  

zapoznanie uczestników  Konkursu,  ich  rodziców/opiekunów  prawnych  i  nauczycieli  z  

klauzulami informacyjnymi sformułowanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.   

   

§ 7.  

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 zwycięzcy. 

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. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z : Edyta 

Gula, OBEN Warszawa, edyta.gula@ipn.gov.pl, tel. 22 860 70 47. 

mailto:edyta.gula@ipn.gov.pl

