
REGULAMIN PROJEKTU 

„KRESY ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922” 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt edukacyjny „Kresy Zachodnie w walce o Polskę. 1919 – 1922” zwany dalej Projektem, jest 

przedsięwzięciem skierowanym do młodzieży.  Jego głównym celem jest zainteresowanie młodego 

pokolenia trudną i skomplikowaną historią terenów pogranicza - zachodnich rubieży województwa 

krakowskiego i przyszłego województwa śląskiego.  

2. Celem projektu jest: 

- zgłębianie historii Księstwa Cieszyńskiego i Górnego Śląska, a zwłaszcza mieszkańców tych terenów; 

- przywracanie pamięci szczególnym miejscom walk i męczeństwa,  związanym z wojną polsko-

czechosłowacką o Śląsk Cieszyński oraz trzema powstaniami śląskimi; 

- przywracanie pamięci o ludziach, mieszkańcach pogranicza aktywnie uczestniczących w pracy 

patriotycznej, budzących świadomość narodową wśród prostego ludu śląskiego.     

3. Organizatorem Projektu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Józefowskiej 102, 40-145 Katowice, dalej 

zwany Organizatorem.  

 

§ 2. UCZESTNICY PROJEKTU 

1. Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół 

ponadpodstawowych, oraz młodzież zrzeszona w organizacjach młodzieżowych (harcerze, skauci, 

strzelcy itp.). 

2. Młodzież skupioną w 3 – 6 osobowych grupach  do udziału w Projekcie zgłasza nauczyciel lub 

pełnoletni opiekun. 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

4. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu dołączonym do niniejszego regulaminu. Termin nadsyłania 

formularzy zgłoszeniowych upływa 30 października 2020 roku. 

5. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Marek Łukasik Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych 

43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 p. 212. Można również przesłać skany dokumentów na adres 

marek.lukasik@ipn.gov.pl  

 

§ 3. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Zadaniem młodzieży jest uczestnictwo w czterech sesjach - konferencjach organizowanych przez 

pracowników Biura Edukacji Narodowej IPN.  
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2. Tematyka i harmonogram spotkań jest w załączniku do regulaminu. Na końcu każdej sesji – 

konferencji będą prezentowane zadania związane z omawianą tematyką. Zadaniem uczestników 

będzie udzielenie odpowiedzi za którą grupa zdobywać będzie punkty/plusy doliczane do końcowej 

oceny. 

3. Zadania proszę przesyłać drogą mailową na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl   

4. Końcowym rezultatem – zadaniem finałowym projektu będzie wykonana przez młodzież praca 

poświęcona historycznym miejscom i ludziom związanym z tematyką projektu. Mogą to być:  

- trzyminutowy film fabularny; 

-  trzyminutowa audycja radiowa (reportaż, słuchowisko); 

- trzyminutowa sfilmowana etiuda sceniczna; 

- projekt pomnika, upamiętnienia. 

5. Prace finałowe należy przesłać do Organizatora Projektu w terminie do dnia 30 kwietnia 2021. 

6. Prace należy przesłać na nośniku pamięci lub płycie DVD w formacie ogólnodostępnym.  

7. Projekt plenerowego upamiętnienia miejsca i ludzi z tym miejscem związanych należy przesłać w 

formie video prezentacji z opisem. 

8.  Prace powinny posiadać metryczkę zawierającą imiona i nazwiska twórców, opiekuna, nazwę i 

adres szkoły lub organizacji. 

 

§ 4. TRYB OCENY PRAC 

1. Oceny prac finałowych dokona zespół złożony z pracowników OBEN IPN w Katowicach.  

2. Kryteriami służącymi w ocenianiu zadania finałowego będą: 

- zgodność z tematyką projektu; 

- walory edukacyjne; 

- walory artystyczne; 

- walory warsztatowe; 

- oryginalne podejście do tematyki. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali/spotkaniu w Przystanku Historia – Centrum 
Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika przy ul. św. Jana 10, podczas której wszystkim 
uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

4. Zakończenie projektu odbędzie się wraz z uroczystą galą w maju 2021 roku.  

 

§ 5. OCHRONA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I DANYCH OSOBOWYCH 

1. Z chwilą przesłania zadania finałowego, uczestnicy Projektu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie zadania finałowego w 

celach oświatowych i informacyjnych.  

Przesłanie zadania finałowego jest równoznaczne z oświadczeniem, że autorzy posiadają do danego 

dzieła prawa autorskie. 

2. Organizator ma możliwość zawarcia nieodpłatnej umowy z autorami dzieła o przeniesienie praw 

autorskich w najszerszym zakresie jaki jest prawnie dopuszczalny. 

 

§ 6. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pozyskane dane osobowe uczestników Projektu, opiekuna oraz przedstawicieli uczestników 

niepełnoletnich przetwarzane będą w celach: 
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a. zgłoszenia oraz udziału w Projekcie „KRESY ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922” 

b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z Projektu 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 osoby, której dane dotyczą), 

lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu Projektu „KRESY 

ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922”) oraz lit. e (wykonywanie zadań w interesie 

publicznym - art. 53 pkt. 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/ - 

dalej RODO. 

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

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 

Warszawa; 

4. Administrator danych osobowych zapewnia 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. 

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

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, 

z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty 

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

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Projektu, do 

momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych Organizatora, mediach i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych Organizatora, a następnie w związku z realizacją 

obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. Dane 

osobowe takie jak imię i nazwisko będą przechowywane w związku z prawami autorskimi 

wieczyście. 

8. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych; 

b. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

c. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano na 

podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 

2. Zmiany w regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej organizatora. 

 

 



HARMONOGRAM SESJI – KONFERENCJI 

 

1. Konflikt polsko – czechosłowacki o Śląsk Cieszyński w 1919 r. Jego przyczyny i skutki. 

(listopad) 

 

2. I Powstanie Śląskie. Krótki epizod o brzemiennych następstwach.                                    

(grudzień) 

 

 

3. Decyzja traktatu wersalskiego w sprawie przynależności terytorialnej Górnego Śląska i jej 

następstwa.                                                                                                                                   

(styczeń) 

 

4. Zwycięskie III powstanie.                                                                                                                   

(luty) 

 

 

Szczegółowe informacje o terminie i platformie internetowej, na której będą prezentowane materiały 

będą rozsyłane do uczestników projektu indywidualnie na podane adresy mailowe.  

 

 

 

 

 

Sesje – konferencje będą zamieszczane na stronie internetowej IPN O/Katowice. Dostęp do 

materiałów będzie szeroko dostępny.    

 

 

 

  



 

PROJEKT EDUKACYJNY  

KRESY ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ. 

1919 – 1922 

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 

 

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 
 
 
 
 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PROJEKTU 
 
 
 

 

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA PROJEKTU: 
TELEFON I E-MAIL 
 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 
 
 

1. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 2. 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 3. 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 4. 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 5. 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA   ADRES MAILOWY 6. 
 

 

 

        ………………………………………………………… 

 

        Data, miejsce, podpis 

 



 

 

      ……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

NIELETNIEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

Ja   ……………………………………………………………………………………, jako  rodzic/opiekun uczestnika projektu:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu projektu „KRESY ZACHODNIE W WALCE 

O POLSKĘ.  1919 - 1922”  i w pełni akceptuję jego treść 

 

□    wyrażam zgodę na udział uczestnika w projekcie „KRESY ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 

- 1922” 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika projektu, zgodnie z art. 

81  ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale 

zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z projektem, w celu zamieszczenia relacji z projektu na 

stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby projektu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

  



 

 

……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja,   …………………………………………………………………………………… jako uczestnik projektu „KRESY ZACHODNIE 

W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922” 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu projektu „KRESY ZACHODNIE W WALCE 

O POLSKĘ.  1919 - 1922” i w pełni akceptuję jego treść 

 

□    wyrażam zgodę na udział w projekcie „KRESY ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922” 

 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z projektem, w celu zamieszczenia relacji z projektu na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby projektu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

  



……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PROJEKTU 

 

Ja,   …………………………………………………………………………………… jako opiekun uczestników projektu „KRESY 

ZACHODNIE W WALCE O POLSKĘ.  1919 - 1922” 

 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu projektu „KRESY ZACHODNIE W WALCE 

O POLSKĘ.  1919 - 1922” i w pełni akceptuję jego treść 

 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z projektem, w celu zamieszczenia relacji z projektu na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby projektu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


