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REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNEGO  

„Polscy piloci w Bitwie o Anglię” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1.  

Konkurs historyczno-plastyczny „Polscy piloci w Bitwie o Anglię”, zwany dalej 

„konkursem”, organizowany jest w celu zapoznania uczniów z historią żołnierzy Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Konkurs adresowany jest do uczniów 

szkoły podstawowej. 

§ 2.  

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą  

w Warszawie (02-676) ul. Postępu 18, NIP 525-21-80-487, REGON 016365090. 

§ 3.  

1. Konkurs odbywa się jednoetapowo. 

2. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klas 1-8 szkoły podstawowej do 16 roku życia 

uczęszczający do placówki edukacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Akceptacji regulaminu dokonuje rodzic albo opiekun prawny uczestnika konkursu. 

4. Uczestnicy konkursu nadsyłają prace do 16 października 2020 r. wraz  

z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem Zgłoszenia 

Uczestnika, zwanym dalej „Formularzem” stanowiącym załącznik do regulaminu. Brak 

podpisanego Formularza skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia nadesłanej pracy. 

5. Prace z wypełnionym Formularzem należy nadsyłać na adres: Instytut Pamięci 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 

(02-676), ul. Postępu 18, Biuro Edukacji Narodowej z dopiskiem: „Polscy piloci w 

Bitwie o Anglię”. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2020 r. (ostateczny termin 

podania wyników). O wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani przez 
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Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie 

internetowej Organizatora.  

7. Nagrody pieniężne zostaną przelane na wskazane przez zwycięzców konta bankowe.  

8. W przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystości wręczenia nagród 

spowodowanej zagrożeniem epidemicznym, nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą.  

Rozdział II 

Postanowienia szczegółowe 

§ 4.  

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z terenu całej Polski uczęszczający do klas 1 – 

8 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej  

w dowolnej technice (akwarela, kredki, wycinanka, mozaika, szkic etc.) 

przedstawiającej zmagania pilotów Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, 

której 80. rocznica przypada w tym roku (10 lipca – 31 października 1940 r.).  

§ 5.  

1. Jedną pracę może przygotować jeden uczestnik. Wszystkie prace muszą być 

samodzielne, niedozwolone jest kopiowanie bądź plagiatowanie innych dzieł, w tym 

powszechnie znanych. W przypadku inspirowania się fotografią/obrazem/plakatem bądź 

innym dziełem artystycznym i stworzenia jego własnej interpretacji należy podać źródło 

inspiracji.  

2. Każda praca powinna zawierać tytuł, krótki opis, imię i nazwisko twórcy.  

 

§ 6. 

1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu zgłasza udział w konkursie za 

pośrednictwem wydrukowanego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik do regulaminu. Formularz dostępny jest na stronie internetowej konkursu lub 

innych kanałach komunikacyjnych Organizatora. 

2. Wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz należy dołączyć do przesyłki 

zawierającej pracę uczestnika konkursu. 

3. Rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu potwierdza znajomość i akceptację 

regulaminu oraz wyraża zgodę bądź nie wyraża zgody na publikację wizerunku uczestnika 

za pośrednictwem formularza, o którym mowa w ust. 1. 
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4. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją  

z udziału w konkursie. 

§ 7. 

1. Z chwilą przesłania materiałów wytworzonych w ramach konkursu, organizator uzyskuje 

nieodpłatną, niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie oraz w czasie licencję na 

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, cyfrową  

i elektroniczną na jakimkolwiek nośniku; 

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z pkt 1; 

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej prac konkursowych w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) publiczna prezentacja prac konkursowych; 

5) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora, w tym 

prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji. 

2. Rodzice/opiekunowie uczestników konkursu oświadczają akceptując regulamin, że 

posiadają pełnię praw autorskich do zamieszczonych tam prac i ich części. 

3. Z chwilą przekazania nagrody Organizator nabywa od laureatów autorskie prawa 

majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji, o których mowa 

w ust. 1.    

4. Zgodę na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, wyraża rodzic/opiekun prawny 

poprzez akceptację treści regulaminu. 

§ 8. 

1. Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym, czyli zgodności z faktami  

historycznymi i realiami epoki, w dwóch kategoriach wiekowych:  

1) klasy 1 – 3, 

2) klasy 4 – 8. 

2. Oceny prac dokona jury wyłonione przez Organizatora. Decyzja jury jest niepodważalna.  

§ 9. 
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1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w obu kategoriach za miejsca od 

1 do 3 oraz nagród pieniężnych dla zdobywców miejsca pierwszego w obu kategoriach 

wiekowych w wysokości 500 zł. 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo przyznania także kilku wyróżnień w obu kategoriach.  

3. Ogólna wartość nagród dla jednego laureata nie przekracza 2000 zł. Nie powstaje 

obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

 

§ 10. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany 

regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora. 

2. Aktualny i pełny regulamin jest dostępny na głównej stronie internetowej Organizatora.  

§ 11. 

Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest dr Grzegorz Łeszczyński, e-mail: 

grzegorz.leszczynski.ben@ipn.gov.pl, tel. (22) 540 58 96.  

Rozdział IV 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

§ 12. 

1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. zgłoszenia oraz udziału w konkursie „Polscy piloci w Bitwie o Anglię”. 

b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu 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 

konkursu „Polscy piloci w Bitwie o Anglię”) 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 
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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 Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, 

adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni 

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. 

4. 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. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych 

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

prawa. 

6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu, 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. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu 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 

Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 


