Ogólnopolski Program „Katyń…ocalić od zapomnienia”

objęty jest Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Patronaty Honorowe
„Wojewódzkich Obchodów Pamięci o Bohaterach Katynia
i innych miejscach kaźni Polaków”:

Organizatorzy

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Marszałek Józef Piłsudski

WKWO.5534.1.2019.APo

Regulamin konkursu pt. „Młodzi pamiętają…”
w ramach Projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.
§1
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VII) i gimnazjów
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowowychowawczych, szkolnych schronisk młodzieżowych.
§2
Cel konkursu:
1. Celem konkursu jest:
1) kształtowanie świadomości młodego pokolenia,
2) rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski,
3) kształtowanie postaw patriotycznych,
4) pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku Sowieckim
w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej,
5) rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,
6) promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich projektów,
7) wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
2. Konkurs realizowany jest w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
3. Konkurs realizuje zapisy zawarte w Regulaminie przyznawania szkole/placówce
Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty “Szkoła wierna
dziedzictwu”
§3
Regulamin konkursu:
1. Konkurs pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu „Katyń… ocalić
od zapomnienia” ma charakter I – etapowy.
2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1) grupa: uczniowie szkół podstawowych, oddziały gimnazjalne, gimnazja,
2) grupa: uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych, szkolnych schronisk
młodzieżowych.
§4
Zasady uczestnictwa:
1. Uczestnicy opracowują autorski, liryczny montaż muzyczny, który do tej pory nigdzie
nie był publikowany. Montaż muzyczno-liryczny powinien zobrazować losy Polaków
w latach 1939-1945 w Związku Sowieckim, w tym Polaków, którzy zginęli w Katyniu
i innych miejscach kaźni Polaków.

2. W pracy konkursowej należy ukazać Bohaterów którzy, zginęli w Katyniu
i innych miejscach kaźni Polaków oraz losy ich rodzin lub wydarzenia, które ukazują
historię Polaków.
3. Projekt może zawierać słowo, pieśń, światło, taniec, refleksję zaprezentowaną
w słowach i obrazach w postaci prezentacji multimedialnej zapisanej na płycie dvd.
4. Uczestnicy pracują w grupach do 5 osób.
5. Czas przeznaczony na montaż muzyczno-liryczny nie może przekroczyć 10 minut.
6. Uczestnicy zgłaszają autorski projekt. Zgłoszenia do konkursu może dokonać szkoła
lub uczestnicy mogą dokonać zgłoszenia indywidualnie. Uczniowie zgłaszani przez
szkołę muszą mieć wyznaczonego opiekuna przez szkołę.
7. Prace należy dostarczyć na nośniku danych (płyta dvd) wraz z kartą zgłoszenia oraz
oświadczeniem wydrukowanym z regulaminu konkursu podpisanymi odręcznie,
stanowiącymi załącznik nr 1, załącznik nr 2a lub załącznik nr 2b oraz załącznik nr 3a
lub nr 3b.
8. Płyty z pracami zgłoszonymi do konkursu nie będą zwracane uczniom, zgłoszenie
prac do konkursu równoznaczne jest z przekazaniem majątkowych praw autorskich
do nich na rzecz Organizatorów na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1191 z późn. zm.)
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich
w pracach zgłaszanych przez uczestników konkursu.
§5
Termin i miejsce składania prac:
1. Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 11 marca 2019 r.
do Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Jagiellońska 46, 11- 041 Olsztyn).
2. Na kopercie, w której będzie przesłana praca, oprócz adresu organizatora należy
umieścić dopisek pt. „Konkurs pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu
„Katyń… ocalić od zapomnienia” oraz kategorię wiekową (I grupa lub II grupa).
3. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.
4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pracy.
§6
Zasady przyznawania nagród:
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursowa, którą powołuje w imieniu
organizatorów Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie.
2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty lub
jego przedstawiciel, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie
lub jego przedstawiciel, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie lub
jego przedstawiciel, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie. Funkcję
przewodniczącego Kapituły Konkursowej pełni Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty lub jego przedstawiciel. W przypadku równej ilości głosów, głos
przewodniczącego jest ostateczny.
3. Posiedzenia Kapituły Konkursowej odbędą się, jeśli będzie w nim brało co najmniej
50 % składu Kapituły.
4. Prace, które nie spełniają warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.
5. Kryteria oceny prac:
a) dobór materiałów źródłowych, ich trafność, różnorodność (0-3 pkt.),
b) estetyka wykonania, dobór środków wyrazu, dobór technik przekazu (0-5pkt.),
c) oryginalność ujęcia tematu konkursu (0-6 pkt.).

§7
Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu „Katyń… ocalić
od zapomnienia” przyznają nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych.
2. Autorzy najlepszego projektu w każdej kategorii wiekowej zaprezentują swój projekt
podczas uroczystości pt. „Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach Katynia
i innych miejscach kaźni Polaków”, które odbędą się w dniu 8 kwietnia 2019 r.
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
3. Autorzy zwycięskich projektów zostaną zaproszeni do Polskiego Radia Olsztyn.
4. Uczestnicy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe Podziękowanie.
5. Opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe Podziękowanie.
6. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczniów i opiekunów na uroczyste
wręczenie nagród.
§8
Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Lista uczniów nagrodzonych oraz nazwy szkół zostaną opublikowane na stronach
Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury
w Olsztynie, Przedszkola Miejskiego Nr 37 w Olsztynie.
2. Decyzja Kapituły Konkursowej, co do podziału i formy nagród jest ostateczna
(nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie
publicznie ogłoszonego komunikatu
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie (al. M.J. Piłsudskiego 7/9).
§9
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego
regulaminu.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 02-657 Warszawa,
ul. Wołowska 7).
3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła
Konkursowa.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.
Polityka prywatności konkursu:
Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą
wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu oraz realizacji
postanowień regulaminu i nie będą przekazywane innym podmiotom.
Organizatorzy:
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do konkursu pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu
„Katyń… ocalić od zapomnienia”
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE
PODPISAĆ

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko
Klasa
Dane szkoły zgłaszającej uczestnika
Nazwa szkoły
Adres szkoły
(ulica, nr, kod pocztowy,
miejscowość)
Nr telefonu szkoły
Adres e-mail szkoły
Dane rodzica lub opiekuna prawnego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Tytuł zgłaszanej pracy:
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej w celach promocyjnych.
Oświadczam, że praca jest autorskim projektem wykonanym samodzielnie.

………………….…………………………………………………………………….
Miejscowość i data
podpis dyrektora szkoły

…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2a
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych

I.

Wyrażam

zgodę

na

udział

……………………………………………,

mojego
ucznia

syna/córki
klasy:

tj.:

……………

w szkole: ………………………………………………………………………,
w konkursie pt. „Młodzi pamiętają…”w ramach Projektu „Katyń… ocalić
od zapomnienia” organizowanym w związku z obchodami 79. rocznicy
zbrodni katyńskiej organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie, Stowarzyszenie
Rodzina Katyńska w Olsztynie, Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 37
w Olsztynie.
II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz
moich, w tym opublikowanie danych (imię i nazwisko) w ramach publikacji
wyników konkursu oraz na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka
………………………………………………… w związku z konkursem pt.
„Młodzi

pamiętają…”w

ramach

Projektu

„Katyń…

ocalić

od

zapomnienia”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz U. z 2018 r., poz. 1000).
III.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatora na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 1191
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, które
Organizatorzy konkursu przyjmują.

IV.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez
moje dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych
na stronach internetowych organizatorów konkursu, profilu w portalu
społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.

V.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej
do Konkursu jest moje dziecko…………………………… ……………
(imię i nazwisko), które samodzielnie ją wykonało.

VI.

Zostałem/am poinformowany, że administratorem danych mojego
dziecka i moich jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 02-657 Warszawa, ul. Wołowska 7).

…………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………….
imię i nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna

………………………………………….
pieczątka szkoły/przedszkola z adresem

Załącznik nr 2b
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych

I.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie moich danych osobowych, w tym

na opublikowanie moich danych tj. imienia i nazwiska w ramach publikacji
wyników konkursu pt. „Młodzi pamiętają…”w ramach Projektu „Katyń…
ocalić od zapomnienia” organizowanym, w związku z obchodami
79. rocznicy zbrodni katyńskiej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2018 r., poz. 1000).
II.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatorów na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 1191
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, które
Organizatorzy konkursu przyjmują.

III.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez
mnie pracy konkursowej wraz z wizerunkiem w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach
internetowych organizatorów konkursu, profilu w portalu społecznościowym
(Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.

IV.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/ką pracy
zgłoszonej do Konkursu, oraz wykonałem/am ją samodzielnie.

V.

Zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 02-657 Warszawa, ul. Wołowska 7).

…………………………….............

………………………………………

miejscowość i data

imię i nazwisko Uczestnika

…………..………………………
pieczątka szkoły

Klauzula informacyjna
(dotycząca przetwarzania danych osobowych)

załącznik nr 3a

Działając jako rodzic/opiekun prawny ……………………………………………….,
niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej:
RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu
przeprowadzenia Konkursu pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu „Katyń…
ocalić od zapomnienia” jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej: „Administratorem”, z którym
można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor
Ochrony Danych
2) telefonicznie: 22 581 85 11
3) poprzez e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z przeprowadzeniem konkursu „Młodzi pamiętają…”w ramach Projektu „Katyń… ocalić
od zapomnienia”.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnione przez administratora osoby, które muszą
mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki w związku z przeprowadzanym
konkursem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji
obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa regulujących zagadnienia
archiwalno-kancelaryjne.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne
do udziału w konkursie.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Mam prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
………………………
(miejscowość, data)

………………………
(podpis)

Klauzula informacyjna
(dotycząca przetwarzania danych osobowych)

załącznik nr 3b

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej:
RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu
przeprowadzenia Konkursu pt. „Młodzi pamiętają…” w ramach Projektu „Katyń…
ocalić od zapomnienia” jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej: „Administratorem”, z którym
można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony
Danych
2) telefonicznie: 22 581 85 11
3) poprzez e-mail: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z przeprowadzeniem konkursu „Młodzi pamiętają…”w ramach Projektu „Katyń… ocalić
od zapomnienia”.
Odbiorcami danych osobowych są upoważnione przez administratora osoby, które muszą
mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki w związku z przeprowadzanym
konkursem.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia realizacji
obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa regulujących zagadnienia
archiwalno-kancelaryjne.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne
do udziału w konkursie.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
Mam prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
………………………
(miejscowość, data)

………………………
(podpis)

Ogólnopolski Program „Katyń…ocalić od zapomnienia”

objęty jest Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Patronaty Honorowe
„Wojewódzkich Obchodów Pamięci o Bohaterach Katynia
i innych miejscach kaźni Polaków”

Organizatorzy

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
Marszałek Józef Piłsudski

WKWO.5534.1.2019.APo

Regulamin międzyprzedszkolnego i międzyszkolnego konkursu plastycznego,
projekt karty pocztowej pod hasłem:
„Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia”
§1
Cele konkursu:
1. Celem konkursu jest:

kształtowanie świadomości młodego pokolenia,
rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania historią Polski,
kształtowanie postaw patriotycznych,
pogłębianie wiedzy o historii Polaków, którzy zginęli w Związku
Sowieckim w latach II wojny światowej, w tym o sprawie katyńskiej,
5) rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej uczniów,
6) promowanie aktywności uczniów poprzez tworzenie autorskich
projektów,
7) wzmacnianie więzi międzypokoleniowych,
2. Konkurs realizowany jest w 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
3. Konkurs realizuje zapisy zawarte w Regulaminie przyznawania szkole/placówce
Certyfikatu
Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora
Oświaty
“Szkoła wierna
dziedzictwu”
4. Zainteresowanie tematyką:
1) dzieci z przedszkoli,
2) uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, gimnazjów,
3) uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych,
placówek
oświatowych
z województwa warmińsko-mazurskiego,
1)
2)
3)
4)

5. Prezentacja dokonań artystycznych młodych twórców.

§2
Regulamin konkursu:
1. Tematyka – Katyń – Pamiętamy w ramach Programu „Katyń….ocalić
od zapomnienia” .
2. Technika wykonania karty pocztowej – dowolna (np. farba plakatowa, akrylowa,
akwarela, kredki, piórko i tusz, collage, wycinanki itp.)
3. Format prac – A4 - A5, na kartce z bloku technicznego.
4. Uczestnicy – przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, uczniowie oddziałów
gimnazjalnych, gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, placówek
oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego.
5. Uczestnik konkursu może być autorem maksymalnie jednej pracy.
6. Ocenianie:
prace plastyczne oceniane będą przez powołaną przez organizatorów Kapitułę
Konkursową.
Kryteria:
1) pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu (prace ściągnięte z internetu
zostaną zdyskwalifikowane (0-3 pkt.),
2) estetyka wykonania (0-3 pkt.),
3) zastosowanie się do zapisów niniejszego regulaminu (0-3 pkt.),
4) poprawność merytoryczna (0-3 pkt.),
5) czytelność przekazu bez drastycznych obrazów (0-3 pkt.).
7. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora
i będą wykorzystywane w działaniach informacyjno – edukacyjnych.
8. Prace, wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniem wydrukowanym z regulaminu
konkursu oraz podpisanymi odręcznie, stanowiące załącznik nr 1, załącznik nr 2a lub
załącznik nr 2b oraz załącznik nr 3a lub 3b) należy przesłać lub złożyć osobiście
do dnia 11 marca 2019 r. do Przedszkola Miejskiego Nr 37 w Olsztynie (ul. Pana
Tadeusza 12A, 10-461 Olsztyn) z dopiskiem: Konkurs „Katyń-Pamiętamy”.
9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie pracy.
10. Ogłoszenie wyników konkursu:
http://www.ko.olsztyn.pl/

https://ipn.gov.pl/pl/kontakt/delegatury/delegatura-ipn-w-olsztynie
http://www.przedszkole37.olsztyn.pl/
11. Nagrodą specjalną będzie wydrukowanie zwycięskiej pracy w formie kartki
okolicznościowej pt. „Katyń-Pamiętamy” oraz wręczenie jej jako nagrody przez
Instytut Pamięci Narodowej Delegaturę w Olsztynie
12. Autorzy najlepszych projektów zaprezentują swoje prace podczas uroczystości
pt. Wojewódzkie Obchody Pamięci o Bohaterach, które odbędą się w dniu
8 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
§3
Zasady przyznawania nagród:
1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Kapituła Konkursowa, którą powołuje w imieniu
organizatorów Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie.
2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty lub
jego przedstawiciel, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie
lub jego przedstawiciel, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie lub
jego przedstawiciel, Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie.
3. Funkcję przewodniczącego Kapituły Konkursowej pełni Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty lub jego przedstawiciel. W przypadku równej ilości głosów, głos
przewodniczącego jest ostateczny.
4. Posiedzenia Kapituły Konkursowej odbędą się, jeśli będzie w nim brało co najmniej
50 % składu Kapituły.
5. Prace, które nie spełniają warunków formalnych nie będą podlegały ocenie.
§3
Prawa autorskie:
1. Przystępując do konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie
do nadesłanego projektu i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich,
deklaruje zarazem, że zgłoszona praca nie była wcześniej prezentowana, nagradzana
i nie jest obciążona prawami majątkowymi.
2. Uczestnicy konkursu udzielają zgody na utrwalenie, zwielokrotnienie
i rozpowszechnienie nadesłanych projektów w ramach promocji wydarzenia oraz
wszelkich publikacji pokonkursowych.
3. Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość ewentualnych modyfikacji
zwycięskich projektów, przy współpracy z autorem, z poszanowaniem oryginalnej
formy projektu.
§4
Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w ramach potrzeby
przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
3. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 37
w Olsztynie (ul. Pana Tadeusza 12A, 11-041 Olsztyn).
4. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Kapituła
Konkursowa.
5. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu.
6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska,
wizerunku oraz informacji o laureatach Konkursu oraz umieszczenia tych informacji

w materiałach promocyjnych oraz stronach internetowych Organizatorów w celach
promocyjnych Konkursu.
7. Zwycięska kartka pocztowa zostanie wydana drukiem z logo IPN.
8. Uczestnicy otrzymają pamiątkowe Podziękowanie.
9. Opiekunowie uczniów otrzymają pamiątkowe Podziękowanie.
10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu uczniów i opiekunów na uroczyste
wręczenie nagród.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie.

Polityka prywatności konkursu:
Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą
wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji i przeprowadzenia konkursu oraz realizacji
postanowień regulaminu i nie będą przekazywane innym podmiotom.

Organizatorzy:
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie
Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Olsztynie
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie

Załącznik nr 1
Karta zgłoszenia do międzyprzedszkolnego i międzyszkolnego konkursu
plastycznego, projekt karty pocztowej pod hasłem:
„Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia”
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I ODRĘCZNIE
PODPISAĆ

Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko
Klasa
Dane szkoły zgłaszającej uczestnika
Nazwa szkoły
Adres szkoły
(ulica, nr, kod
miejscowość)

pocztowy,

Nr telefonu szkoły
Adres e-mail szkoły
Dane rodzica lub opiekuna prawnego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Tytuł zgłaszanej pracy:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej w celach promocyjnych.
Oświadczam, że praca jest autorskim projektem wykonanym samodzielnie.

………………….………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
Podpis dyrektora szkoły

…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 2a
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie
i przetwarzanie danych osobowych
I.

I.

Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

syna/córki

tj.:

…………………………………………………………………………............,
ucznia klasy:……… w szkole/przedszkolu …………………………………....
…………………………………………………………………………………..
w międzyprzedszkolnym i międzyszkolnym konkursie plastycznym,
projekt karty pocztowej pod hasłem: „Katyń-Pamiętamy” w ramach
Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia” organizowanym w związku
z obchodami 79. rocznicy zbrodni katyńskiej przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora

Oświaty,

Instytut

Pamięci

Narodowej

Delegaturę

w Olsztynie, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Przedszkole
Miejskie Nr 37 w Olsztynie.
II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich,
w tym opublikowanie danych (imię i nazwisko) w ramach publikacji wyników
konkursu

oraz

na

przetwarzanie

wizerunku

mojego

dziecka

…………………………………………. w związku z konkursem pt. „KatyńPamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia” zgodnie z
ustawą

z

dnia

10

maja

2018

r.

o

ochronie

danych

osobowych

(Dz U. z 2018 r., poz. 1000).
III.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatorów na wszystkich
polach eksploatacji, których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, które
Organizatorzy konkursu przyjmują.

IV.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje
dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach
promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na
stronach

internetowych

organizatorów

konkursu,

profilu

społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.

w

portalu

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że autorem/ką pracy zgłoszonej

V.

do Konkursu jest moje dziecko…………………………………………
(imię i nazwisko), które samodzielnie ją wykonało.
VI.

Zostałem/am poinformowany, że administratorem danych mojego
dziecka i moich jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 37
w Olsztynie (ul. Pana Tadeusza 12A, 11-041 Olsztyn).
…………………………………………
miejscowość i data

…………………………………………….
imię i nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna

…………..……………………………………
pieczątka szkoły/przedszkola z adresem

Załącznik nr 2b
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych
osobowych

I.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie moich danych osobowych, w tym

na opublikowanie moich danych tj. imię i nazwisko na stronach Kuratorium
Oświaty w Olsztynie, Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Olsztynie,
Przedszkola Miejskiego Nr 37 w Olsztynie w ramach publikacji wyników
konkursu pt. „Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić
od zapomnienia” organizowanym
zbrodni

katyńskiej,

zgodnie

z

w związku z obchodami 79. rocznicy
ustawą

z

dnia

10

maja

2018

r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
II.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatorów na wszystkich
polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191
z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, które
Organizatorzy konkursu przyjmują.

III.

Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez
mnie pracy konkursowej wraz z wizerunkiem, w materiałach promocyjnych
związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronach
internetowych organizatorów konkursu, profilu w portalu społecznościowym
(Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.

IV.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem autorem/ką pracy
zgłoszonej do Konkursu, oraz wykonałem/am ją samodzielnie.

V.

Zostałem/am poinformowany, że administratorem moich danych
osobowych jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 37 w Olsztynie
(ul. Pana Tadeusza 12A, 11-041 Olsztyn).

……………………………...................
miejscowość i data

……………………………………………
pieczątka szkoły

…………………………………………
imię i nazwisko Uczestnika

załącznik nr 3a
Klauzula informacyjna
(dotycząca przetwarzania danych osobowych)
1. Działając jako rodzic/opiekun prawny ……………………………………………….,
niniejszym oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO, Administratorem Danych
Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Katyń-Pamiętamy”
w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia” jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego
Nr 37 w Olsztynie, zwany dalej: „Administratorem”, z którym można się kontaktować
w następujący sposób:
1) listownie na adres: Przedszkole Miejskie Nr37 ul. Pana Tadeusza12A,10-461
Olsztyn
2) telefonicznie: 895337474
3) poprzez e-mail: pm37@tlen.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul.Chełmińska3,10-244 Olsztyn
2) telefonicznie: 502050437
3) poprzez e-mail: darekch@bdch.cso.pl
3.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z przeprowadzeniem konkursu „Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić od
zapomnienia”.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnione przez administratora osoby, które muszą
mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki w związku z przeprowadzanym
konkursem.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne
do udziału w konkursie.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Mam prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
………………………
(miejscowość, data)

………………………
podpis

załącznik nr 3b
Klauzula informacyjna
(dotycząca przetwarzania danych osobowych)
1. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej: RODO, Administratorem Danych
Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. „Katyń-Pamiętamy”
w ramach Programu „Katyń...ocalić od zapomnienia” jest Dyrektor Przedszkola Miejskiego
Nr 37 w Olsztynie, zwany dalej: „Administratorem”, z którym można się kontaktować
w następujący sposób:
1) listownie na adres: Przedszkole Miejskie Nr37 ul. Pana Tadeusza12A,10-461
Olsztyn
2) telefonicznie: 895337474
3) poprzez e-mail: pm37@tlen.pl
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul.Chełmińska3,10-244 Olsztyn
2) telefonicznie: 502050437
3) poprzez e-mail: darekch@bdch.cso.pl
3.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku
z przeprowadzeniem konkursu „Katyń-Pamiętamy” w ramach Programu „Katyń...ocalić od
zapomnienia”.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnione przez administratora osoby, które muszą
mieć dostęp do danych, by wykonywać swoje obowiązki w związku z przeprowadzanym
konkursem.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku.
6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne
do udziału w konkursie.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Mam prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych), gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9. W oparciu o uzyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
………………………
(miejscowość, data)

………………………
podpis

