
Regulamin konkursu „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” 

  

 

§ 1. 

1. Organizatorem konkursu „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”, zwanego dalej „konkursem”, jest 

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  

z siedzibą w Warszawie (02 – 676) przy ul. Janusza Kurtyki 1, NIP: 525-21-80-487, REGON 

016365090, zwany dalej „Organizatorem”. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest 

Archiwum IPN. 

2. Celem konkursu jest: 

1) zainteresowanie historią Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce; 

2) utrwalenie w pamięci postaw i czynów Polaków zasługujących na uznanie; 

3) kształtowanie umiejętności opowiadania o wydarzeniach historycznych  

z wykorzystaniem współczesnych środków artystycznego wyrazu, do których należy 

komiks i film; 

4) kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych. 

3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu komiksu lub filmu przedstawiającego historię 

wybranego bohatera lub wydarzenia związanego z działalnością niepodległościową lub 

sportową Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce. 

4. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter otwarty. 

5. Konkurs jest realizowany od dnia ogłoszenia do 31 marca 2023 r. 

6. Osobą kontaktową ze strony Organizatora jest Pani Magdalena Mołczanowska, 

magdalena.molczanowska @ipn.gov.pl. 

7. Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.ipn.gov.pl. 

 

§ 2. 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej  

w wieku 10 – 18 lat uczęszczający do placówek edukacyjnych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Uczniowie mogą wykonywać prace indywidualnie lub w zespołach (maksymalnie 

trzyosobowych). 

2. Uczestnikiem konkursu, w charakterze opiekuna merytorycznego pracy ucznia/uczniów, 

może być nauczyciel, rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu, edukator lub inna, 

pełnoletnia osoba wspomagająca merytorycznie wykonanie pracy konkursowej. 

3. Praca konkursowa powinna być wykonana w języku polskim i spełniać następujące kryteria: 

1)  komiks – powinien stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 5, maksymalnie 

10 plansz formatu A4 (łącznie ze stroną tytułową). Plansze mogą być podzielone  

w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie w pionie lub poziomie,  

z ponumerowanymi stronami. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika 

komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Na odwrocie każdej strony (planszy) 

uczestnik umieszcza:  

a) tytuł pracy,  

b) imiona, nazwiska i wiek autorów,  

c) nazwę i adres szkoły (również w przypadku zespołu szkół), oznaczenie klasy  

i roku szkolnego,  



d) imię i nazwisko opiekuna merytorycznego;  

2)  film – powinien być udźwiękowiony i stanowić zamkniętą całość o długości od 1,5 do 

10 min.   

4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane i niezgłoszone  

w innych konkursach 

5. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

 

§ 3. 

1. Prace konkursowe należy wysłać pocztą do dnia 31 marca 2023 r.  (o zachowaniu terminu 

decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02- 676 Warszawa, 

z dopiskiem: „Konkurs: „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” 

2. Pracę należy nadesłać: 

1) w przypadku komiksu w formie oryginału lub wydruku (dotyczy prac wykonanych  

w programach graficznych), skan oryginału nie będzie oceniany;   

2) w przypadku filmu w formie pliku mp4 w formacie FHD (1920x1080).  

3. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik  

nr 1 do regulaminu (formularz zgłoszenia do konkursu podpisany przez opiekuna 

merytorycznego), a także załącznik numer 2 do regulaminu (oświadczenie o akceptacji 

regulaminu i zgodę na publikację wizerunku osoby pełnoletniej) lub załącznik numer 3 do 

regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu i zgodę na publikację wizerunku osoby 

niepełnoletniej ). 

 

§ 4. 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje jury powołane przez Organizatora. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) 10-14 lat; 

2) 15-18 lat. 

3. Jury dokonuje oceny prac według następujących kryteriów: 

1) zgodności z faktami historycznymi; 

2) poprawności językowej warstwy narracyjnej komiksu;  

3) płynności przebiegu akcji opowiadanej historii; 

4) walorów artystycznych; 

5) kreatywności wykonania.  

4. Każde kryterium oceniane jest w skali od 1 do 5 punktów.   

5. Decyzje Jury są ostateczne.  

6. Członkowie Jury niebędący pracownikami IPN – KŚZpNP otrzymają od Organizatora 

stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

7. Z posiedzenia jury rozstrzygającego o wyniku konkursu sporządza się protokół.  

 

§ 5. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 15 kwietnia 2023 r. 

 

 



§ 6. 

1. Organizator konkursu przewiduje dwie nagrody – odrębnie w kategorii komiks  

i w kategorii film. 

2. Nagrodę stanowi: 

1) wydanie nagrodzonej pracy w Wydawnictwie IPN (w przypadku komiksu), prezentacja 

nagrodzonej pracy (w przypadku filmu) w mediach społecznościowych Organizatora; 

2) roczny karnet bezpłatnych wejść na wystawy stałe i czasowe oraz wydarzenia 

organizowane przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Muzeum Sportu  

w Warszawie;    

3) nagroda rzeczowa w formie wydawnictw i materiałów promocyjnych Organizatora  

(w kwocie do 200 zł.) – dla autora/autorów pracy i opiekuna merytorycznego; 

4) pamiątkowe dyplomy dla autora/autorów pracy i opiekuna merytorycznego. 

3. Ogólna wartość nagród dla jednego Laureata nie przekroczy kwoty 2000 zł.   

 

§ 7. 

1. Uczestnik konkursu, a w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego przedstawiciel 

ustawowy, oświadcza, akceptując regulamin, że może swobodnie rozporządzać prawami 

autorskimi do pracy konkursowej w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie oraz, że 

nie są mu znane żadne okoliczności, które mogłyby go ograniczać w tym zakresie. 

2. Z chwilą przesłania prac na konkurs, Organizator uzyskuje nieodpłatną, niewyłączną, 

nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na wykorzystanie prac na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, 

elektroniczną na jakimkolwiek nośniku; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z pkt 1; 

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystawy; 

5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym 

prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji. 

3. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, w przypadku uczestników 

niepełnoletnich, wyraża przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu poprzez akceptację 

treści regulaminu. 

4. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od Laureatów autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 2.    

 

§ 8.   

1. Pozyskane dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celach: 

1) organizacji i przebiegu konkursu, w tym publikacji danych osobowych – poprzez 

podanie imienia i nazwiska Laureata oraz zajętego w konkursie miejsca – na stronach 



internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora; 

2) publikacji wizerunku  Laureatów i ich opiekunów merytorycznych w celu 

zamieszczenia relacji z zakończenia konkursu na stronach internetowych Organizatora, 

mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora,  

w przypadku wyrażenia zgody. 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda, w przypadku 

publikacji wizerunku Laureatów i ich opiekunów merytorycznych), lit. b (przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy – udzielenie organizatorowi licencji) oraz lit. e 

(wykonywanie zadań w interesie publicznym – art. 53 pkt 4 i 5 ustawy o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) 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 - dalej RODO. 

3. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres:  

ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 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. 

4. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych 

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

prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu  

i do momentu zakończenia publikacji wyników konkursu, lub do momentu wycofania 

zgody w przypadku wizerunku, a następnie w związku z realizacją obowiązku 

archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym IPN–KŚZpNP 

rzeczowym wykazie akt na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Każdy posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

§ 9.   

1. Laureaci konkursu i ich opiekunowie merytoryczni mogą wyrazić zgodę na nieodpłatne 

wykorzystanie przez Organizatora wizerunku zarejestrowanego w ramach organizacji 

konkursu w trakcie wręczenia nagród albo prezentacji wystawy prac, w celu promocji 

konkursu, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych przez organizatora: na stronach 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl


internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych, prasie  

i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji 

edukacyjnej Organizatora. 

2. W przypadku niepełnoletniego uczestnika konkursu, zgodę, o której mowa w ust. 1,  wyraża 

jego przedstawiciel ustawowy. 

3. Wzór oświadczenia o wyrażeniu/odmowie wyrażenia zgody na publikację wizerunku 

stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do regulaminu. 

 

§ 10. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

Dokonane zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

 


