REGULAMIN
Konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 77 lat po zbrodni”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Celem Konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy… Katyń – 77 lat po zbrodni”,
zwanego dalej „konkursem”, jest przywracanie pamięci o polskich żołnierzach oraz osobach
cywilnych – ofiarach zbrodni katyńskiej.
§ 2.
Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w
Warszawie (02-675) ul. Wołoska 7.
Partnerem Strategicznym konkursu jest Fundacja PKO Banku Polskiego Spółka Akcyjna,
zwana dalej „partnerem strategicznym”, z siedzibą w Warszawie (02-515) ul. Puławska 15.
Partnerem konkursu jest Muzeum Wojska Polskiego Oddział: Muzeum Katyńskie
Rozdział II
Zasady uczestnictwa w konkursie
§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnikami konkursu mogą być:
1) pełnoletni uczeń szkoły ponadgimnazjalnej;
2) uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej wraz z pełnoletnią osobą
sprawującą opiekę merytoryczną nad pracą konkursową (zwaną dalej:
„opiekunem merytorycznym”);
3) grupa uczniów pełnoletnich w liczbie do 3 osób;
4) grupa uczniów w liczbie do 3 osób wraz z opiekunem merytorycznym.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 4.
1. Imię i nazwisko bohatera pracy konkursowej powinno znajdować się na tzw. „Liście
Katyńskiej” lub „Ukraińskiej Liście Katyńskiej”, zamieszczonej pod adresem
internetowym: http://www.katedrapolowa.pl/old/ofiary.php lub w księgach cmentarnych
dostępnych na stronie http://ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl/.
2. W przypadku chęci opisania osoby spoza list, o których mowa w ust. 1, należy uzyskać
zgodę organizatora.
3. Bohaterem pracy konkursowej nie może być osoba przedstawiona w pracy nagrodzonej
w poprzednich edycjach konkursu. Lista upamiętnionych osób w dotychczasowych
edycjach konkursu znajduje się pod adresem internetowym: www.pamiec.pl/sprzaczki.
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§ 5.
Prace konkursowe mają mieć formę jednej karty z albumu zawierającej informacje
o konkretnej ofierze zbrodni katyńskiej.
Projekt pracy może zawierać m.in. biogram, opis, wiersz, tekst piosenki, zdjęcia, rysunki.
Technika wykonania pracy jest dowolna (maksymalny format karty: A3). Praca może
posiadać elementy wystające poza oraz ponad obszar karty, natomiast nie powinny one
wystawać więcej niż na wysokość 1 centymetra.
Każda praca musi zawierać wypełnioną metryczkę. Metryczkę pracy należy
wygenerować poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, który zostanie
umieszczony na stronie www.pamiec.pl/sprzaczki. Po jego wypełnieniu metryczka
wygeneruje się w pliku PDF – należy ją własnoręcznie podpisać i wysłać razem z pracą
konkursową. Każda osoba lub grupa osób może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2
prace. Muszą być one jednak poświęcone dwóm różnym ofiarom zbrodni katyńskiej.
Za pośrednictwem elektronicznego formularza należy przesłać również wersję
elektroniczną pracy (np. skan lub zdjęcie w formacie JPG).

§ 6.
1. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02-675
Warszawa z dopiskiem „Konkurs”.
2. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest jej terminowe nadesłanie.
3. Przesłanie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu.
4. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz kosztów
wynikających z przygotowań pracy konkursowej. Nadesłane prace zostaną skatalogowane
i zarchiwizowane przez organizatora.
Rozdział III
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród
§ 7.
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. W skład Komisji Konkursowej mogą wejść przedstawiciele organizatora oraz zaproszone
przez organizatora osoby działające na rzecz upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej.
3. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, projekt graficzny, estetyka strony oraz
wykonanie.
4. Nie będą oceniane prace przygotowane w innych formatach, niż określone w § 5, w tym
wykonane na kilku kolejnych stronach, prezentacji multimedialnej.

§ 8.

1. Nagrody przyznawane są w I i II stopniu.
2. Nagrodą dla laureatów I stopnia jest zagraniczny wyjazd edukacyjny wraz z kwotą
pieniężną w wysokości 210 zł dla każdego uczestnika wyjazdu.
3. Laureaci II stopnia jako nagrodę otrzymają publikacje i gry wydane przez organizatora.
Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w Muzeum Katyńskim. Instytut
Pamięci Narodowej zwróci laureatom koszty podróży do Warszawy i z Warszawy.
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4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody I oraz II stopnia.
5. Nagrody przyznawane są uczestnikom konkursu, o których mowa w § 3 ust. 2, zwanych
dalej „laureatami”.
6. Uczestnicy konkursu mogą otrzymać nagrodę I lub II stopnia. Jedna osoba bądź grupa
osób nie może otrzymać nagrody w obu stopniach.
7. Wszyscy laureaci otrzymają dyplom wystawiony przez Organizatora.
8. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających
zorganizowanie wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody.
9. Od nagrody Laureaci I stopnia zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia
go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
§ 9.
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 sierpnia 2017 r.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora
do 25 sierpnia 2017 r.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej oraz listownie.
§ 10.
1. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w trzecim lub czwartym kwartale 2017 r.
O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno.
2. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu do Warszawy
przybywają na własny koszt.
3. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie pisemnej
muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
4. Organizator zleci przeprowadzenie wyjazdu edukacyjnego przedsiębiorcy świadczącemu
usługi turystyczne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196). W ramach świadczenia usługi turystycznej
przedsiębiorca zobowiąże się do zapewnienia opieki niepełnoletnim uczestnikom wyjazdu
edukacyjnego na zasadach określonych w umowie.
Rozdział IV
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych
§ 11.
1. Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają organizatorowi, partnerowi
strategicznemu oraz partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie
licencji na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:
1)
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci
komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską,
cyfrową, elektroniczną;
2)
w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy
wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
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 poprania na urządzenia elektroniczne
w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.
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4)
publiczna prezentacja prac w postaci wystawy.
2. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na „Metryczce pracy”, oświadcza, że posiada
pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy pisemnej (nie dotyczy praw autorskich
do zdjęć).
3. Organizator, partner strategiczny i partner nabywają 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;
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 czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
umieszczenie na stronach internetowych Organizatora z możliwością
nieograniczonego poprania 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 a także publiczna prezentacja pracy
w postaci wystawy;
6)
wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych
i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.
§ 12.
1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników
niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników
niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
§ 13.
1. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników
niepełnoletnich) przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora, partnera strategicznego i partnera swoich danych osobowych w celach
komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uczestnik konkursu (lub oboje
rodzice/opiekunowie prawni w przypadku uczestników niepełnoletnich) ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania.
3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2,
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
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Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 14.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich
na stronie internetowej organizatora.
§ 15.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
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