Regulamin
międzynarodowego konkursu plastycznego
LAURKA DLA BOHATERA - In memory of…
dla polskich dzieci w kraju i za granicą
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach, zwana w dalszej części
„Organizatorem”. Siedziba Organizatora mieści się w Kielcach al. Na Stadion 1, 25127 Kielce.
2. Honorowy patronat nad Konkursem objęli:
 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek
 Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
3. Celem Konkursu jest:

zainteresowanie młodych Polaków historią Polski XX wieku,

utrwalenie w pamięci zbiorowej wybitnych postaci, które miały wpływ na losy
Polski, Europy i świata w XX wieku,

edukacja historyczna poprzez artystyczną formę wyrazu,

uwrażliwienie na wartości patriotyczne oraz pielęgnowanie polskości wśród
najmłodszych Polaków w kraju i za granicą,

rozwijanie zdolności artystycznych dzieci,

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej.
4. Udział w Konkursie jest jednoetapowy i bezpłatny.
§2
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do polskich dzieci w wieku 4-12 lat z
kraju i zagranicy, zrzeszonych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz
kulturalnych na całym świecie, których celem jest podtrzymywanie i rozwijanie
polskiej historii i tradycji narodowej, a także więzi z krajem ojczystym.
2. W związku z epidemią SARS-CoV-2 wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do
bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, uwzględniając
aktualne ograniczenia, nakazy i zakazy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i
instytucji rządowych tożsamych w zamieszkiwanym państwie.
3. Uczestnikami Konkursu są osoby indywidualne.
4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
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§3
Praca konkursowa
1. Zadaniem Uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w postaci laurki, jako formy
podziękowania, uznania i hołdu dla osób, zasłużonych dla Polski oraz wspierających
jej dążenia wolnościowe w XX wieku. Laurka powinna być dedykowana dowolnej
postaci historycznej, która swoim zaangażowaniem na różnych polach (politycznym,
militarnym, artystycznym) przyczyniła się do odzyskania niepodległości w 1918 r.,
bądź podczas II wojny światowej, działała na rzecz obrony suwerenności Polski na
ziemiach polskich lub poza nimi.
2. Uczestnicy mają możliwość wyrażenia poprzez artystyczną formę swoich dziecięcych
uczuć, wrażliwości dla historii, czy to kraju własnego urodzenia, bądź kraju
przodków, obrazując, czym jest dla nich Polska.
3. Zarówno koncepcja, kształt, jak i technika wykonania pracy konkursowej są dowolne.
Jedynym ograniczeniem są: zgodność z faktami i fantazja artystyczna jej twórców.
4. Wymiary pracy nie mogą przekraczać formatu A3.
5. Każda praca konkursowa powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, nazwę
reprezentowanej placówki oraz wiek autora.
6. Do przedłożonych prac należy dołączyć uzupełniony formularz zgłoszenia oraz
obowiązek informacyjny, zgodnie ze wzorem zamieszczonym do niniejszego
regulaminu.
7. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w całości
dokumentację, o której mowa w pkt. 6 wypełniają rodzice/prawni opiekunowie.
8. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów z tytułu przygotowania i wysyłki prac.
9. Prace konkursowe powinny być oryginalnymi, niepublikowanymi wcześniej dziełami
Uczestników.
10. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
§4
Przebieg Konkursu
1. Uczestnicy Konkursu do 25 października 2021 r. przesyłają prace wraz z
formularzem zgłoszenia i klauzulą informacyjną (załącznik nr 1 i nr 2 do regulaminu),
na adres Organizatora: Delegatura IPN w Kielcach, Aleja na Stadion 1, 25-127
Kielce, Polska, z dopiskiem: „LAURKA”.
2. Oceny prac dokonuje komisja powołana przez Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach,
zwana dalej „Komisją Konkursową”.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 11 listopada 2021 r. Wyniki
Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu Facebook
Organizatora oraz partnerów konkursu.
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§5
Sposób oceniania prac
1. Prace konkursowe ocenione zostaną według kategorii wiekowych jej autorów:
 4-6 lat
 7-9 lat
 10-12 lat
2. Komisja Konkursowa oceni prace według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 wkład pracy własnej,
 kreatywność,
 wartość merytoryczna i poznawcza,
 estetyka pracy oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Prace niespełniające wymogów formalnych i niesamodzielnie wykonane nie będą
oceniane.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
§6
Nagrody
1. W Konkursie wyłonieni zostaną laureaci. Mogą również zostać przyznane
wyróżnienia.
2. Laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres
reprezentowanej placówki edukacyjnej.
§7
Prawa Autorskie
1. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają
Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci
komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym
drukarską, cyfrową i elektroniczną;
 w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, egzemplarzy wytworzonych zgodnie z
poprzednim pkt.;
 w zakresie publicznego udostępniana wersji elektronicznej w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na stronach
internetowych;
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w zakresie publicznej
prezentacji, wydania i rozpowszechnienia
publikacji pokonkursowej.
2. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje prace oświadczają, że posiadają pełnię praw
autorskich do stworzonej pracy oraz że utwory wykorzystane w pracy są wolne od
wad prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają takich
praw.
3. Laureaci i osoby wyróżnione w Konkursie przekazują Organizatorowi nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na następujących
polach eksploatacji:
 wprowadzanie do pamięci komputera;
 wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą
wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską
i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;
 wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej;
 publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranych, w szczególności poprzez
umieszczenie na stronach internetowych Organizatora;
 prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach
internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w
celach informacyjno-promocyjnych Organizatora, a także publicznej
prezentacji;
 wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i
edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora.
4. Niepełnoletnim uczestnikom Konkursu zgodę na udział w Konkursie oraz
udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz przeniesienie autorskich praw
majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni.
§8
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach
internetowych Organizatora.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym
prawem.
3. Informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały
konkursowe będą publikowane na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
4. Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Ilona Religa-Gola, tel. 696 826 381,
ilona.religa@ipn.gov.pl
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Załącznik nr 1 do regulaminu
Międzynarodowy konkurs plastyczny
LAURKA DLA BOHATERA - In memory of…
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Imię i nazwisko autora pracy

Wiek

Kontakt do autora pracy (e-mail)

Kraj zamieszkania

Imię i nazwisko opiekuna naukowego/nauczyciela Nazwa szkoły/reprezentowanej placówki
oświatowej, adres, telefon, e-mail
Kontakt do opiekuna naukowego/nauczyciela
(e-mail)

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego Konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...........
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona
do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ...............................................................................................
...................................................................................................................................... ..............................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w bazie danych Organizatora Konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu
przeprowadzenia Konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na zasadach określonych wyżej.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej
publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

……………………………………….
Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów
uczestnika niepełnoletniego
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Załącznik nr 2 do regulaminu
Obowiązek informacyjny
Administratorem danych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą przy ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Podane
dane osobowe w związku ze zgłoszeniem konkursowym zbierane są przez Administratora w celu
organizacji konkursu. Powyższe dane mogą być udostępnione w rozumieniu RODO*
współorganizatorom. Podając dane osobowe Uczestnik Konkursu ma prawo do ich wglądu,
poprawiania, a także usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie ma
możliwości udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do
przeprowadzenia przedsięwzięcia konkursowego, a także później w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. W razie
wątpliwości
prosimy
o
kontakt
do
Inspektora
Danych
Osobowych
–
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w konkursowym formularzu
zgłoszeniowym dla potrzeb organizacji konkursu przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie zgodnie z RODO*.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie ma możliwości udziału w konkursie.
Data:

Czytelny podpis uczestnika/rodziców/opiekunów
uczestnika niepełnoletniego:

……………………………

……………………………………………

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie moich zdjęć/mojego dziecka/podopiecznego na
stronie internetowej: www.ipn.gov.pl, oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/
Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikowanie swoich zdjęć/swojego dziecka/podopiecznego prosimy o
pisemne powiadomienie organizatora konkursu na adres email: ilona.religa@ipn.gov.pl
Data:

Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów
uczestnika niepełnoletniego:

…….………………………

……………………………………………

Wyrażam zgodę na zamieszczenie – w przypadku znalezienia się w gronie laureatów konkursu –
mojego imienia i nazwiska/imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego na stronie
internetowej: www.ipn.gov.pl oraz Facebook https://www.facebook.com/ipn.kielce/
Data:

Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów
uczestnika niepełnoletniego:

…….………………………

……………………………………………

*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
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