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REGULAMIN KONKURSU  

Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości. 

dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich i zawodowych 

województwa pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i 

olimpiad (Dz. U. 2014 poz.1290). 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej 

w Gdańsku, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk, działające na podstawie ustawy z dnia 18 

grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.)   

 

 

II. Zało żenia ogólne 

1. Celem Konkursu „Pierwsze dni Niepodległej w mojej miejscowości”, zwanego dalej 

„konkursem”, jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym 

uwzględnieniem historii lokalnej (miejsca, postaci) w czasie odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7-8szkół podstawowych/gimnazjów oraz 

szkół średnich i zawodowych z terenu województwa pomorskiego. 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być grupy uczniów w liczbie 3 osób wraz z 

nauczycielem – opiekunem merytorycznym. 

2.  Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Zgłoszenie zespołu do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza 

rejestracyjnego, który zostanie udostępniony na stronie internetowej gdansk.ipn.gov.pl 

w dniu 1 grudnia 2017r. 

4. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 r. 

Instytut Pamięci Narodowej 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej 
w Gdańsku   
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5. Uczestnicy przesyłają swoje prace do Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN 

w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 216 do dnia 31 maja 2018r. 

IV. Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie pracy, prezentacji, filmu lub dowolnej 

formy artystycznej przedstawiającej początki Niepodległej Ojczyzny w lokalnej 

społeczności. 

2. Uczestnicy konkursu informują organizatora o formie pracy, podczas wypełniania 

formularza rejestracyjnego. 

3. Praca nie może pochodzić z innego konkursu, jeśli komisja wykryje plagiat, praca jest 

zdyskwalifikowana. 

4. Prace konkursowe należy przesłać do 4 czerwca 2018 r., na adres: Instytut Pamięci 

Narodowej, al. Grunwaldzka 216, 80-266 Gdańsk z dopiskiem konkurs „Pierwsze dni 

Niepodległej w mojej miejscowości”. 

V. Tryb oceny prac konkursowych  

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora (trzy osoby). 

2. Ocenie podlega wartość merytoryczna i artystyczna wykonanej pracy. Każdy z jurorów 

może przyznać maksymalnie 10 punktów, w związku z czym zespół może uzyskać 

maksymalnie 30 punktów. 

3. Decyzje komisji są niepodważalne i ostateczne. 

VI. Nagrody 

1. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd edukacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania więcej niż jednej nagrody. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, 

uniemożliwiających zorganizowanie wyjazdu, organizator zastrzega sobie prawo do 

zmiany formy nagrody. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 r. 

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej gdansk.ipn.gov.pl do 

30 czerwca 2018 r. 

6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej oraz 

listownie. 

7. Wyjazd edukacyjny zostanie zorganizowany w czwartym kwartale 2018 r. 

O dokładnym terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobno. Termin 

wyjazdu nie podlega negocjacjom. 
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8. Wyjazd edukacyjny rozpocznie się w Gdańsku. Uczestnicy wyjazdu do Gdańska 

przybywają na własny koszt. 

9. W przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na wyjazd dziecka w formie 

pisemnej muszą wyrazić oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. 

10. 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). 

11. Od nagrody laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

12. Organizator zobowiązany jest do obliczenia, pobrania od podatnika podatku, jeszcze 

przed wyjazdem i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. 

VII. Ochrona własności intelektualnej 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach 

konkursu udzielają organizatorowi oraz partnerowi nieodpłatnej, niewyłącznej, 

nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy, do realizacji celów 

edukacyjnych określonych ustawą o IPN. 

2. W przypadku gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia zgodę na 

udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 wyrażają rodzice/opiekunowie prawni. 

3. Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby projektu. Jednocześnie potwierdza, iż został poinformowany, że stosownie 

do art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U.2014.1075 j.t.)  w 

działalności Instytutu Pamięci, określonej w art. 1, nie stosuje się przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.). 

4.  Uczestnik konkursu (lub oboje rodzice/opiekunowie prawni w przypadku 

uczestników niepełnoletnich) podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 

       VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, przy czym 

ewentualne zmiany zostaną rozesłane do uczestników i ogłoszone na stronie internetowej 

IPN (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). 
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2. Wszelkie informacje o turnieju oraz komunikaty Komisji Konkursowej będą dostępne na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej (www.ipn.gov.pl/edukacja_gdansk). 

We wszelkich sprawach związanych z turniejem należy kontaktować się z Arturem 

Chomiczem (tel. 58 668 49 05; e-mail: artur.chomicz@ipn.gov.pl) 

 

 

 

 

 

 


