Regulamin
Konkursu „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939-1989 edycja I-polski Londyn”

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
Celem Konkursu „Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939-1989 edycja I - polski
Londyn” będącego integralną częścią projektu edukacyjnego „Dzieje Polskiej Emigracji
Niepodległościowej 1939-1989 edycja I - polski Londyn” zwanego dalej „konkursem” jest
przywracanie pamięci o polskiej emigracji niepodległościowej lat 1939-1989 r.
§ 2.
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie (02-675) ul. Wołoska 7, zwany dalej
„organizatorem”.
Rozdział II
Zasady uczestnictwa w konkursie.
§ 3.
1. Konkurs adresowany jest do uczestników seminarium.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 4.
1. Uczestnicy konkursu otrzymają na każdym zjeździe szkoleniowym seminarium jedno
zadanie konkursowe do wykonania w formie pisemnej, łącznie trzy zadania.
2. Zadania konkursowe będą miały na celu poszerzenie wiedzy, zdobytej przez uczestników
podczas poszczególnych zjazdów seminaryjnych.
3. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu jest ich terminowe nadesłanie.
4. Terminy nadsyłania prac:




do zadania nr 1: 15 marca 2018,
do zadania nr 2: 26 kwietnia 2018,
do zadania nr 3: 1 czerwca 2018.
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5. Zadania konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy:
barbara.pamrow@ipn.gov.pl
6. Niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest obecność uczestnika seminarium
na każdym zjeździe, co potwierdza na liście obecności uczestników swoim podpisem oraz
nadesłanie zadań konkursowych w wyznaczonych terminach. Listy obecności będą
obowiązywały na każdych zajęciach oddzielnie.
Rozdział III
Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród.
§ 5.
1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. W skład Komisji Konkursowej mogą wejść przedstawiciele organizatora oraz zaproszeni
przez organizatora eksperci.
3. Ocenie podlega wartość merytoryczna pracy.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 czerwca 2018 r.
5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pomocą poczty
elektronicznej.
§ 6.
1. Laureaci w ramach nagrody wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Londynu w
pierwszej połowie lipca 2018 r.
2. Organizator poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, zastrzega sobie możliwość
przyznawania dodatkowych nagród pieniężnych.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatora, uniemożliwiających

zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
formy nagrody.
4. Od wartości nagród laureaci zobowiązani są uiścić podatek dochodowy, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
5. Organizator zobowiązany jest do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia
go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
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Rozdział IV
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.

§ 7.

Uczestnicy konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera
i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową,
elektroniczną;
2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych
zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez
umieszczenie na stronach internetowych z możliwością nieograniczonego pobrania na
urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.
4) prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz
wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno-promocyjnych
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a
także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy;
5) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych i edukacyjnych w
ramach realizacji misji edukacyjnej IPN.
§ 8.

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj.).
2. Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
§ 9.

1. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
organizatora swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych,
dydaktycznych, statystycznych i podatkowych.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj.) uczestnik projektu ma prawo dostępu do
swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
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3. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, jest
równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
Rozdział V
Postanowienia końcowe.

§ 10.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie
dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu
ich na stronie internetowej organizatora.
§ 11.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz inne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin zaakceptowany przez Biuro Prawne IPN w dniu 3 stycznia 2018r.
Zmiany z dnia 9.01.2018 - dotyczą § 4 ust.4, § 5 ust.4, §. 6 ust.1
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