
REGULAMIN 
Konkursu „Milenium na uchodźstwie” 

 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Celem Konkursu „Milenium na uchodźstwie”, zwanego dalej „konkursem”, jest zapoznanie          
uczniów szkół z tematem obchodów Milenium chrztu Polski przez polską emigrację, zebranie            
materiałów źródłowych i relacji, które pomogą odtworzyć obchody millenijne w          
poszczególnych krajach na wszystkich kontynentach świata oraz przekazanie zdobytych         
informacji w formie prac konkursowych.  
 

§ 2. 
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni          
przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej IPN, we współpracy z Senatorem          
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Janem Żarynem, Wspólnotą Polską, Uniwersytetem        
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem        
Edukacji Narodowej. 
 

§ 3. 
Patronat medialny nad konkursem sprawuje miesięcznik „W sieci Historii”. 
 
 

Rozdział II 
Zasady uczestnictwa w konkursie 

 
§ 3. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 7-18 lat uczących się poza granicami             
Rzeczypospolitej we wszystkich typach szkół.  

2. Wykonywana w konkursie praca może być dziełem 1 osoby lub grupy osób (max. 3) 
3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 

- uczniowie w wieku 7-11 lat zwani dalej „grupa młodszą” 
- uczniowie w wieku 12-18 lat zwani dalej „grupa starszą” 

 
§ 4. 

1. Prace konkursowe grupy młodszej mają mieć formę pracy plastycznej (w szczególności:           
rysunek, plakat, obraz, komiks itp.). 

2. Prace konkursowe grupy starszej mają mieć formę filmu lub prezentacji multimedialnej. 
3. Wszystkie prace muszą dotyczyć wydarzeń i osób uczestniczących w obchodach          

milenijnych poza granicami Polski. 
4. Do wszystkich typów prac mogą być dołączone dokumenty oryginalne lub ich kopie w             

wybranej formie (skany dokumentów, spisane relacje świadków, zdjęcia, nagrania         
filmowe). 

5. Historia przedstawiona w pracy musi być oparta na faktach.  
6. Przesłane na konkurs prace muszą być dziełami nigdy niepublikowanymi. 
7. Każda osoba lub grupa osób zwana dalej „uczestnikami”, może zgłosić do konkursu nie             
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więcej niż 2 prace. 
8. Uczestnicy przystępujący do konkursu wraz z pracą konkursową przesyłają oświadczenie,          

iż przysługują im wyłączne i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa           
majątkowe do pracy konkursowej.  

9. Uczestnicy przyjmują odpowiedzialność za naruszenie praw i dóbr osób trzecich w           
związku ze zgłoszeniem i wykorzystaniem pracy konkursowej zgodnie z warunkami          
konkursu, a w przypadku zgłoszenia przez te osoby roszczeń wobec Organizatora z tego             
tytułu zobowiązuje się zwolnić Organizatora z obowiązku zaspokojenia tych roszczeń.  

10. Każda praca musi zawierać wypełnioną metryczkę według wzoru stanowiącego załącznik          
do regulaminu. 

 
 
 
 

§ 5. 
1. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 3 maja 2017 r. w wersji elektronicznej na adres               

edu@ipn.gov.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres Biuro            
Edukacji Narodowej IPN, ul. Wołoska 7, 02-765 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs           
Milenium”. 

2. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest jej terminowe nadesłanie. Potwierdzeniem          
przyjęcia pracy do konkursu jest informacja zwrotna na podany w załączonej metryczce            
adres e-mail.  

72813856. Przesłanie pracy w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z             
akceptacją regulaminu konkursu. 

72813857. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.  
72813858. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz         

kosztów wynikających z przygotowań pracy konkursowej. 
 
 

Rozdział III 
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 
§ 6. 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.  
2. Ocenie podlega zgodność pracy z tematem, umiejętność posługiwania się faktami i           

postaciami historycznymi, walory artystyczne pracy, oryginalność załączonych do pracy         
materiałów dodatkowych (skany dokumentów, spisane relacje świadków, zdjęcia itp). 

3. Nie będą oceniane prace niedotyczące obchodów milenijnych na uchodźstwie. 
 

§ 7. 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 9 czerwca 2017 r. 
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. 
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. 
 

§ 8. 
1. Nagrodą w konkursie są gry i publikacje ufundowane przez IPN. 
2. Nagrodę dla laureatów ufunduje także senator RP prof. Jan Żaryn. 
3. W ciągu 14 dni od opublikowania wyników konkursu Organizator prześle nagrody i            
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dyplomy laureatom oraz zaświadczenia o udziale w konkursie pozostałym uczestnikom          
konkursu oraz opiekunom prac konkursowych.  

4. Nagroda zostanie dostarczona laureatom na koszt IPN.  
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę. 
6. Organizator zobowiązuje się do wystawienia dyplomów lub zaświadczeń o udziale w 

konkursie. 
7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

 
 
 

Rozdział IV 
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

 
§ 9. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania nagrodzonych prac konkursowych. 
2. Organizator nabywa z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do          

nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 
a. wprowadzenie do pamięci komputera, 
b. utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich         

dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską jak również          
wytwarzanie techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci         
multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach        
on-line); 

c. wprowadzania wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej        
Polskiej oraz poza jej granicami; 

d. publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego            
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności           
wprowadzenie i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych IPN,         
powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, multimedialnych i innych); 

e. wykorzystywanie utworu (w całości lub/i fragmencie) w celach        
informacyjno-edukacyjnych oraz naukowych w ramach realizacji misji       
edukacyjnej IPN.  

 
1) Wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską w postaci książki, 

broszury, folderu, także jako elementu utworu zbiorowego; 
2) Wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką cyfrową poprzez 

zwielokrotnienie na nośnikach optycznych takich jak płyty CD, DVD, BD,  także 
jako elementu utworu zbiorowego; 

3) Wprowadzanie do obrotu, najem i użyczanie egzemplarzy wytworzonych zgodnie z 
pkt 1 i 2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 

4) Udostępnienie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i 
czasie przez siebie wybranym, także jako elementu utworu zbiorowego. 

 
§ 10. 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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.) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu            
przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z           
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Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających      
porozumiewanie się na odległość (e-mail). 

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie podanego adresu e-mail przez         
Organizatora w celu informowania o  prowadzonej działalności edukacyjnej. 

3. Uczestnicy konkursu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. 
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swych         

danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. 
5. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych          

uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz           
żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne  
z rezygnacją z udziału w konkursie. 

7. Administratorem danych osobowych jest Organizator. 
 
 
 
 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 12. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.          
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej           
Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie       
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa         
polskiego. 

3. Informacji na temat konkursu ze strony Organizatora udziela Olga Tumińska,          
olga.tuminska@ipn.gov.pl 
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