Regulamin Konkursu dla uczniów
pt. „Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

Postanowienia ogólne

I.

Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie i Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą przy ul. Partyzantów
87 w Olsztynie. Konkurs stanowi część zadania: „Niepodległość - odczytywanie przeszłości
bliskiej” realizowanego w ramach Schematu 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na
lata 2017-2022. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Metropolity Warmińskiego
Abp dr Józefa Górzyńskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa
Marka Brzezina oraz Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego
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II.

Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa.
Celem Konkursu jest:
a) wzbudzenie wśród uczniów pamięci historycznej i refleksji nad historią regionu,
b) kształtowanie postaw patriotycznych.
c) odszukanie miejsc pochówków działaczy Związku Polaków w Niemczech
znajdujących się na cmentarzach parafialnych w powiecie olsztyńskim oraz
przygotowanie materiałów ikonograficznych.
Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
Konkurs trwa od 15 maja 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.
Tematyka Konkursu

1.
2.

III.
1.
2.

Tematyka konkursu odnosi się do działalności Związku Polaków w Niemczech oraz
ludzi, którzy go tworzyli.
Zgodnie z tytułem konkursu „Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia
Związku Polaków w Niemczech”, przygotowywane materiały ikonograficzne,
powinny dotyczyć:
a) informacji o działaczce/działaczu Związku Polaków w Niemczech (biogram,
fotografie miejsca pochówku przed uporządkowaniem i po uporządkowaniu
mogiły)
b) informacji o miejscu pochówku działaczki/działacza Związku Polaków
w Niemczech (lokalizacja: nazwa cmentarza, miejscowość, data pochówku
działaczki/działacza).
Wymogi formalne
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z powiatu olsztyńskiego.
Do Konkursu można zgłaszać krótkometrażowe filmy dokumentalne o długości
nieprzekraczającej 3 minut i 3 fotografie ilustrujące mogiłę. Tematyka filmów
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3.

4.
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7.

IV.

i fotografii powinna być zgodna z tytułem Konkursu, natomiast konwencja
przekazanych materiałów i estetyka mogą być dowolne.
Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pełnej dokumentacji (filmu
i fotografii) zapisanej na jednej płycie DVD w formacie zapisu: MPEG-4 File Format
(.mp4) lub AVI Video (.avi), zdjęcia w formacie JPG. Płytę należy opisać z użyciem
niezmywalnego markera, podając wyłącznie tytuł dokumentacji (bez nazwiska
twórcy). W przypadku braku możliwości odtworzenia dokumentacji z płyty DVD
przez Komisję Konkursową, zgłoszenie zostanie wycofane z procedury konkursowej.
Do dokumentacji konkursowej należy dołączyć:
a) oświadczenie uczestnika Konkursu (załącznik nr 1),
b) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące twórcy dokumentacji
(załącznik nr 2)
c) zgodę na wykorzystanie wizerunku (uwaga: uczestnik jest zobowiązany do
dostarczenia wspomnianej zgody dla każdej z osób pojawiających się na wizji)
(załącznik nr 3) .
Dokumentację konkursową wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniami należy
przesłać pocztą najpóźniej do 15 czerwca 2022 roku
(decyduje data stempla pocztowego)
na adres:
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie ul. Partyzantów 87,
10-402 Olsztyn,
z dopiskiem na kopercie:
Konkurs pt. „Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków
w Niemczech”.
Twórcą dokumentacji może być zespół pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna
z zachowaniem wszelkich wymagań prawnych i konkursowych.
W razie pytań dotyczących Konkursu prosimy o kontakt z przedstawicielem
Organizatora:
dr Marcelina Zaniewska nr tel. 888 532 108 w godz. 9.00-15.00,
e-mail: marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl
Kryteria oceny prac

1. Wszelkie dane zamieszczone na materiałach konkursowych mogące służyć
identyfikacji Uczestnika konkursu zostaną zakodowane przez Komisję Konkursową.
2. Decyzję o przyjęciu i zakwalifikowaniu dokumentacji do Konkursu (filmu i fotografii)
oraz o jego ocenie podejmuje Komisja Konkursowa.
3. Ocena prac obejmie wartość merytoryczną (zgodność z tematyką Konkursu).
4. Zgłoszone na Konkurs filmy oraz fotografie nie mogą być wcześniej prezentowane
oraz nie mogą być przedmiotem innych konkursów.
V.

Finał konkursu i nagrody
1. O rozstrzygnięciu Konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.
2. Finał Konkursu nastąpi w listopadzie 2022 r. podczas spotkania podsumowującego
projekt pt. „Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków
w Niemczech”. Na ogłoszenie wyników Konkursu laureaci zostaną zaproszeni do
siedziby Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.
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3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 4.000 zł.,
zakupione także w ramach realizacji zadania: „Niepodległość - odczytywanie
przeszłości bliskiej” w Schemacie 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata
2017-2022. Nagrody zostaną rozdzielone pomiędzy laureatów. Organizator zastrzega
sobie prawo ustanowienia nagród dodatkowych.
4. Przystąpienie autorów dokumentacji do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem
przez nich zgody na publiczną prezentację zgłoszonych materiałów przez
Organizatora Konkursu podczas finału w grudniu 2022 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych jako materiałów
źródłowych w badaniach naukowych, w tym przygotowania multimedialnej mapy
z lokalizacją miejsc pamięci działaczek/działaczy Związku Polaków w Niemczech.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia Konkursu bez podania
powodów.

VI.

Postanowienia końcowe
1. Wysyłając dokumentację konkursową, a w tym poszczególny Uczestnik oświadcza,
że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.
b) przysługują mu niczym nie ograniczone prawa do ww. dokumentacji, w tym prawa
autorskie, pokrewne oraz prawa do wizerunków, w zakresie niezbędnym do
korzystania z nagrań i fotografii w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
c) nagrania i fotografie nie naruszają przepisów obowiązującego prawa - obowiązuje
zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
d) wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych materiałów w całości lub we
fragmentach przez Organizatora
e) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną ze strony
Organizatora.
2. Wysyłając dokumentacje konkursową, Zespół a w tym każdy poszczególny Uczestnik
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji umożliwiającej mu korzystanie z nagrań
i fotografii bez ograniczeń terytorialnych w całości i we fragmentach od dnia ich
przesłania do Organizatora:
a) publiczne udostępnianie materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym na stronach Towarzystwa
Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i Instytutu Północnego im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.
b) publiczne wyświetlanie,
c) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub
innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy
3. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów
związanych z powstaniem pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu.
4. Organizator nie zwraca dokumentów nadesłanych na Konkurs.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy O ochronie danych osobowych oraz ustawy
O prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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6. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które
są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu. W razie konieczności
opiekun pracy uczestnika konkursu zobowiązuje się do podpisania klauzuli
o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu jak w załączniku.

PATRONAT HONOROWY:
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Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika Konkursu pt.
„Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

Oświadczam, iż jako twórca dokumentacji ................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu)
zatrudniona/y
.......................................................................................................................................................
(adres szkoły)
1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu i w całości go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia
Konkursu, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału dokumentacji zgłoszonej do
Konkursu.

Miejscowość: …………………….. Data: ………………… Podpis: ........................................

(czytelnie Imię i Nazwisko)
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Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące twórcy dokumentacji
na potrzeby Konkursu pt.
„Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

Oświadczam, iż jako rodzic/opiekun prawny ..................................................................
(imię i nazwisko uczestnika Konkursu),
zamieszkały/a ..................................................................................................................
(adres zamieszkania):
1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu Konkursu i w całości go akceptuję.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie pt. „Historia i Pamięć – 100.
rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, którego reprezentuję dla
potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2019 r. poz. 1781), Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Wyrażam zgodę na zatrzymanie przez Organizatora oryginału dokumentacji zgłoszonej do
Konkursu.
Imię i nazwisko:............................................................................................................................
Miejscowość: ..............................Data: .................................Podpis……………........................
(czytelnie Imię i Nazwisko)
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Załącznik nr 3

ZGODA
na wykorzystanie wizerunku
na potrzeby Konkursu pt.
„Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

Ja, niżej podpisana/y ..................................................................................................................,
(imię i nazwisko osoby pojawiającej się na wizji)

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………,
(adres składającego oświadczenie)

Identyfikująca/y się numerem PESEL …………………………………..…...…..……………,

wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w
dokumentacji autorstwa…………………………………………………………………………
(imię i nazwisko autora dokumentacji)

pod tytułem ……………………………………………………………………………………..

Miejscowość: ..............................Data: .................................Podpis……………........................
(czytelnie Imię i Nazwisko)

7

