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REGULAMIN KONKURSU  

Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłaszają 

konkurs historyczny „Wrona Orła nie pokona” 

 

Konkurs polega na przygotowaniu pracy w formie wywiadu, wspomnień lub rozmowy ze 

świadkiem historii na temat wydarzeń w okresie stanu wojennego. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

 

II. Cele konkursu 

1. Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii najnowszej, 

zwłaszcza lokalnej w okresie stanu wojennego. 

 

III.  Zasady uczestnictwa w konkursie i procedury oceniania prac 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów klas 7-8 szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego 

akceptacja. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczne do udziału w 

konkursie. W przypadku osoby niepełnoletniej Regulamin akceptuje i podpisuje 

rodzic/ opiekun prawny. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 kategoria I – szkoły podstawowe kl. 7-8   

 kategoria II –  szkoły ponadpodstawowe  

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie. 

5. Każdy z uczestników może przygotować jedną pracę. Do prac należy dołączyć 

informację tekstową o wybranym świadku historii (krótkie przedstawienie osoby). 

6. Prace ocenia komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Archiwum 

Państwowego w Rzeszowie i Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 

w Rzeszowie.  
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7. Laureaci konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody 

ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Archiwum 

Państwowe w Rzeszowie. 

8. Nagrody będą przyznawane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. 

9. Komisja konkursowa dopuszcza nie przyznanie nagrody I, II lub III lub też 

przyznanie więcej niż jednej nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także 

przyznanie wyróżnień. 

10. Praca ucznia oceniana jest w skalach według następujących kryteriów: 

- wartość merytoryczna i zgodność z tematem (1-10) 

- twórcze podejście do tematu i oryginalność pomysłu (1-10),  

11. Wszystkie prace będą podlegały ocenie komisji konkursowej według kryteriów 

określonych w pkt III.10 Regulaminu, z uwzględnieniem dwóch kategorii 

wiekowych. 

12. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne. Nie są udostępniane 

informacje na temat przebiegu pracy komisji konkursowej. Efekt pracy komisji 

konkursowej zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie ogłoszonego 

komunikatu końcowego. Opinie komisji konkursowej o poszczególnych pracach nie 

będą udostępniane. 

 

 

IV. Zakres wymaganych umiejętności merytorycznych 

 

Uczeń: 

1. Umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni 

historycznej, potrafi ustalać kolejność wydarzeń. 

2. Ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną. 

3. Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe. 

4. Wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł. 

5. Interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie 

wywiady lub relacje. 

6. Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji. 

 

V. Wymogi, jakie powinny spełniać prace konkursowe 
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1. Forma pracy – nagranie wideo (dopuszczalne formaty zapisu – avi, mpeg, mkv), czas 

maksymalny - 20 min., nagranie audio (dopuszczalne formaty zapisu – mp3, wav, flac), czas 

maksymalny – 20 min., zapis tekstowy (dopuszczalne formaty – doc(x), odt, pdf ) – 

maksymalnie 25 stron wydruku A4. Dopuszcza się przygotowanie zapisu tekstowego w 

postaci papierowej. Prace powinny być czytelnie i trwale opisane imieniem i nazwiskiem 

uczestnika konkursu. 

2. Każda praca musi zawierać wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1,  

wypełnioną metryczkę stanowiącą załącznik nr 2 oraz wypełniony załącznik nr 3 

niniejszego Regulaminu.  

3. Oceniane są wyłącznie prace indywidualne. Prace przygotowane przez zespoły autorskie 

oraz zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed 

rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu zostaną wykluczone z konkursu. Praca 

nie może być plagiatem.  

 

VI. Harmonogram konkursu  

1. Prace konkursowe można przesłać pocztą lub złożyć w Archiwum Państwowym 

w Rzeszowie ul. Warneńczyka 57 Rzeszów (Punkt Informacyjny) od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00-15.00. Termin składania prac upływa w dniu 30.12.2022 r. 

2. Komisja konkursowa ogłasza w terminie do 14.01.2023 r. listę laureatów konkursu oraz 

osób wyróżnionych w konkursie. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 

www.ipn.gov.pl  i rzeszow.ap.gov.pl. 

3. Finał konkursu odbędzie się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie ul. Władysława 

Warneńczyka 57 Rzeszów. 4.02 2023 r. 

4. Wszelkich informacji o konkursie udzielają: Marek Gieroń (Archiwum Państwowe 

w Rzeszowie) tel. 17 230 48 08, marek.gieron@rzeszow.ap.gov.pl, i Jakub Izdebski 

(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie) tel. 17 860 60 54, 

jakub.izdebski@ipn.gov.pl 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.  

2. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac lub ich 

fragmentów w formie publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej - forma 

http://www.ipn.gov.pl/
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udostępnienia wybrana będzie przez komisję konkursową zależnie od pozyskanych 

możliwości oraz poziomu konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac.  

3. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda (oświadczenie – załącznik nr 1) rodzica na 

publikację. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody 

(oświadczenia – załącznik nr 1) rodziców na ich nieodpłatne opublikowanie - 

wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa 

pokonkursowego. O zakwalifikowaniu do druku decyduje komisja konkursowa. Brak 

zgody (oświadczenia – załącznik nr 1) powoduje odrzucenie pracy. 

4. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty komisji konkursowej będą publikowane na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl. oraz Archiwum 

Państwowego w Rzeszowie www.rzeszow.ap.gov.pl. 

5. Prace konkursowe winny być przygotowane z poszanowaniem prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. 

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i podlegają archiwizacji przez Archiwum 

Państwowe w Rzeszowie.  

 

VIII. Ochrona własności intelektualnej 

 

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały nadesłane na konkurs.  

2. Wszelkie materiały nadesłane w ramach konkursu mogą być wykorzystywane przez Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

i Archiwum Państwowe w Rzeszowie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji 

o źródle pochodzenia materiałów. 

3. Uczestnicy konkursu przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które 

naruszają prawa do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich. 

4. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszyli. 

5. Organizator nabywa z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do 

nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 

1994 r.), w tym w szczególności w zakresie:  

1) wprowadzenie do pamięci komputera;  

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.rzeszow.ap.gov.pl/
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2) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą 

wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską 

i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;  

3) wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych Organizatora z możliwością nieograniczonego pobrania na 

urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;  

5) 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 oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie;  

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

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN oraz działalności 

popularyzatorsko-edukacyjnej Archiwum Państwowego.  

6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól 

eksploatacji wymienionych powyżej.  

 

IX. Ochrona danych osobowych  

Organizator konkursu realizuje obowiązek informacyjny o, którym mowa w art. 13 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) poprzez zapoznanie uczestników konkursu ich 

rodziców/opiekunów prawnych i opiekunów naukowych z klauzulą informacyjną sformułowaną w 

załączniku nr 4 do Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu pt. „Wrona orła nie pokona” 

 
  

  

Oświadczenie 

  

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej 

przez Instytut Pamięci Narodowej- Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie lub Archiwum Państwowe w Rzeszowie  na druk i publikację w dowolnym 

nakładzie, wykorzystywanie jej w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CDROM), wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach (w tym prasowych), 

szkoleniach, wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie, publikację w ramach  wystawy  

lub  inną  formę  publikacji  pokonkursowej  pracy  wykonanej w ramach konkursu „Wrona orła 

nie pokona”. 

  

…………………………………………………………………....... 

(imię  i  nazwisko uczestnika) 

 

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

(nazwa szkoły i klasa) 

  

……………………………………… 

data, czytelny podpis* 

 

 

*Za małoletniego uczestnika konkursu oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 
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Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu pt. „Wrona orła nie pokona”. 

 

 

 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
[metryczka pracy] 

 Tytuł pracy – inny niż tytuł Konkursu 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

   Nazwa szkoły, klasa 

 

Kontakt do autora pracy (adres, tel., e-mail) 

 

 

 

Adres szkoły, telefon, e-mail szkoły 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

 

Kontakt do opiekuna naukowego  (tel., e-mail) 

 

Forma pracy: Kategoria wiekowa: 

 

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia. * 

 

……………………………………………………………… 

                                          data, czytelny podpis * 

 

*Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu za niepełnoletniego podpisuje 

rodzic/opiekun prawny. 
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Załącznik nr 3 Regulaminu konkursu pt. „Wrona orła nie pokona”. 

 

 

Wyrażenie zgody 

Wyrażam zgodę się na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka podczas gali wręczenia 

nagród laureatom i wyróżnionym  w konkursie „Wrona orła nie pokona”. organizowanego przez 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Rzeszowie  z siedzibą pod adresem: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 18 i Archiwum 

Państwowe w Rzeszowie z siedzibą pod adresem 35-612 Rzeszów, ul. Warneńczyka 57 w celu 

zamieszczenia relacji z gali wręczania nagród na stronach internetowych organizatorów, mediach i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, również w 

celach promocji i reklamy przyszłych konkursów. 

 TAK  NIE 

 

………………………………. 

Data i czytelny podpis  * 

 

* Zgodę się na przetwarzanie wizerunku za niepełnoletniego podpisuje rodzic/opiekun 

prawny. 
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Załącznik nr 4 Regulaminu konkursu pt. „Wrona orła nie pokona”. 

 

Klauzula informacyjna 

Współadministratorami danych osobowych są: 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie ul. Władysława Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Archiwum Państwowe w Rzeszowie: 

iod@rzeszow.ap.gov.pl, adres do korespondencji: 

 ul. Warneńczyka 57, 35-612 Rzeszów, tel. 17 230 48 08. 

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.  

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

1) Pozyskane dane osobowe: uczestnika konkursu, opiekuna naukowego, przetwarzane będą 

w celach : 

1) organizacji i udziału w konkursach historycznych; 

2) publikacji listy laureatów na stronach internetowych Organizatora; 

3) zamieszczenie prac konkursowych na stronach internetowych i oficjalnych profilach  

w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych Organizatora; 

4) zamieszczenie relacji z wręczenia nagród na stronach internetowych i oficjalnych profilach w 

mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych organizatora; 

5) promocji przyszłych konkursów w radiu, prasie, telewizji, na stronach internetowych mediach i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora, poprzez wykorzystanie prac 

konkursowych. 

 

2) Pozyskane dane osobowe: rodzica/ opiekuna prawnego przetwarzane będą w celach 

1) organizacji i udziału w konkursach historycznych; 

 

3) Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

3.1) art. 6 ust. 1 lit. b ( przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy – regulamin 

 konkursu ) 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) 

3.2) art. 6 ust. 1 lit e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
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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); art. 53a pkt. 5 ustawy o 

Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) 

3.3) art. 6 ust. 1 lit. a ( zgoda osoby, której dane dotyczą ) 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) ( w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w trybie 

określonym w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych ) 

4. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1,będą przetwarzane: 

4.1) przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia konkursu, 

4.2) do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach 

w mediach społecznościowych  

4.3) do czasu wycofania zgody w przypadku o którym mowa w pkt.3 ppkt.3.3 

4.4) do czasu zakończenia promocji przyszłych konkursów w radiu, prasie, telewizji, na stronach 

internetowych mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora, 

poprzez wykorzystanie prac konkursowych.  

4.5) w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

 

5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 2,będą przetwarzane: 

5.1) przez czas niezbędny do organizacji konkursu, 

5.2) w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 

Współadministratorzy 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. 

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Współadministratorów danych 

podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 

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. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych ( wizerunek). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 


