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REGULAMIN KONKURSU 

„Wyklęci w naszej pamięci” 

§1 

OGÓLNE WARUNKI 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa Konkurs „Wyklęci w naszej pamięci” 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą przy ul. Solec 81b 

lok.73a, 00-382 Warszawa, NIP:701-03-46-695, REGON:146179980, KRS:0000425007. 

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Niniejszy Regulamin jest zbiorem obowiązujących zasad podczas realizacji i trwania Konkursu. 

§2 

CEL KONKURSU 

1. Celem Konkursu jest 

● upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

● kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego  

po II Wojnie Światowej 

● pogłębienie wiedzy historycznej 

● kształtowanie postaw patriotycznych młodych polaków poprzez propagowanie i pogłębianie 

wiedzy o Żołnierzach Wyklętych 

● wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych 

§3 

ZAKRES MERYTORYCZNY KONKURSU 

1. Nad merytorycznym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Kapituła Konkursowa, która 

zostanie powołana do 15 marca 2021 roku przez Organizatora. 

2. Lista członków Kapituły Konkursowej będzie dostępna na stronie Klubu Lidera Rzeczypospolitej 

§4 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci uczelni 

wyższych. 

2. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach: 

a) literackiej - uczestnik ma za zadanie stworzyć wiersz lub esej o tematyce związanej 

 z Żołnierzami Wyklętymi 

b) graficzno-filmowa - uczestnik ma za zadanie stworzyć film lub grafikę o tematyce związanej 

z Żołnierzami Wyklętymi 

3.  Autorem Pracy może być wyłącznie jeden uczestnik – prace zbiorowe nie będą oceniane. 
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4. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę z jednej kategorii. W razie przesłania 

więcej niż jednej Pracy, ocenie podlega tylko jedna. (ta która wpłynęła ostatnia) 

5. Niedozwolone jest uczestnictwo osób spokrewnionych lub spowinowaconych z osobami 

zajmującymi się bezpośrednio organizacją Konkursu. W przypadku wykrycia takich powiązań 

Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. 

§5 

PRZEBIEG KONKURSU 

1.  Nadesłana Praca musi spełniać następujące warunki: 

a) być samodzielnie wykonana przez Uczestnika; 

b) zostać przesłana w terminie określonym w § 6 Regulaminu; 

c) forma Pracy literackiej przesłana w formie pliku PDF;  

d) w przypadku korzystania przez uczestnika ze źródeł, autor zobowiązany jest do 

umieszczenia informacji o nich; 

e) forma Pracy graficznej przesłana w formie pliku PDF, JPG, PNG; 

f) forma Pracy filmowej przesłana w formie pliku MP4, MPG, MOV; 

g) długość filmu powinna zawrzeć się w przedziale czasowym od 1 minuty do 8 minut. 

 

2.   Prace niespełniające wymogów przewidzianych w niniejszym Regulaminie będą wykluczone 

z Konkursu. 

3.  Prace należy przesyłać na adres:  malopolska@klubliderarp.pl wraz z formularzem 

zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku nr.1.  

4.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.klubliderarp.pl oraz na 

profilu w Facebooku: https://www.facebook.com/KlubLideraRP w terminie określonym w § 6 

Regulaminu. 

5.  Kryteria oceny nadesłanych prac literackich: 

a) zgodność z tematyką konkursu; 

b) kompozycja; 

c) oryginalne ujęcie tematu; 

d) poprawność językowa; 

e) długość pracy nie powinna przekroczyć 10 000 znaków w rozmiarze czcionki 12. 

          6. Kryteria oceny nadesłanych prac graficznych i filmowych: 

a)  zgodność pracy z tematem konkursu; 

b)  oryginalność ujęcia tematu; 

c) prawidłowa kompozycja w konkretnym przekazie / pomyśle autora; 

d) atrakcyjność i estetyka wizualna. 



 
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych, NIP: 701-03-46-695 
ul. Solec 81b, lok. 73A 00-382 Warszawa 

 

 

 

§6 

HARMONOGRAM KONKURSU 

1.            Konkurs będzie odbywać się według następującego harmonogramu: 

a)           16.02.2021 – 21.03.2021 – wysyłanie prac konkursowych; 

b)           22.03.2021 – 30.03.2021 – ocena przesłanych prac przez Kapitułę Konkursową; 

c)           31.03.2021 – Ogłoszenie wyników Konkursu. 

§7 

NAGRODY 

1. Organizator zobowiązuje się do nagrodzenia 3 najlepszych Prac przesłanych przez 

Uczestników i wybranych przez Kapitułę Konkursową w każdej kategorii. Organizator zastrzega 

sobie także prawo do  przyznawania wyróżnień. 

2. Lista nagród zostanie opublikowana na profilu w Facebooku Organizatora.  

3. Nagrody przyznawane w Konkursie nie podlegają zwrotowi lub wymianie. 

§8 

KOMUNIKACJA I PROMOCJA KONKURSU 

1. Kontaktowy adres poczty elektronicznej to: malopolska@klubliderarp.pl 

2. Oficjalna strona internetowa Organizatora: https://klubliderarp.pl/, https://gazetakoncept.pl/. 

3. Oficjalny profilu w Facebooku Organizatora: https://www.facebook.com/KlubLideraRP/, 

https://www.facebook.com/magazynkoncept/.  

4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do informowania Uczestników w przypadku zmian  

w harmonogramie najpóźniej 2 dni przed ich wprowadzeniem. 

§9 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na rzecz Organizatora Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania wybranych prac konkursowych na stronie 

internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w Facebook.  

§10 

DANE OSOBOWE 

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich prac na stronie internetowej 

oraz w social mediach Organizatora.  

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody 

przez uczestników na przetwarzanie danych zamieszczonych w wiadomościach e-mail w celu 

udziału w Konkursie i przekazania nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Fundacja Inicjatyw 

Młodzieżowych.  

mailto:malopolska@klublicerarp.pl
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4. Dane uczestników oraz opiekunów są przetwarzane w celu i w zakresie przeprowadzenia 

Konkursu. 

5. Uczestnicy biorący udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu mają prawo dostępu 

do treści swoich danych, poprawiania, zmieniania ich i uzupełniania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie, złożenia wniosku o usunięcie danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzoru w sytuacji, w której uczestnicy uznają, że ich dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem. Podanie danych osobowych przez Uczestników w celu udziału w Konkursie jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie  

i otrzymania nagrody. 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestników jest zgoda - artykuł 6 ust. 1 lit. a) 

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 (RODO) 

7. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także 

skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane 

może zwrócić się do Organizatora: adres e-mail: malopolska@klubliderarp.pl Dane osobowe 

uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu oraz 

realizacji praw przysługujących im w związku z udziałem w Konkursie oraz ze względu na 

obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa 

podatkowego, rachunkowego. 

8. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty współpracujące 

 z Organizatorem w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz wydania nagrody. 

9. Uczestnik w ramach Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora)  

o wynikach Konkursu. 

  

  

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Konkursu: https://klubliderarp.pl/ oraz na fanpage 

Organizatora https://www.facebook.com/KlubLideraRP/ 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, informując o tym 

 w komunikatach na w/w stronie oraz fanpage. 

3. Ewentualne odwołania rozstrzygają przedstawiciele Organizatora. 

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez uczestnika niniejszego 

Regulaminu. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozstrzygania wszelkich kwestii nienormowanych 

Regulaminem Konkursu. 

8. W kwestiach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się ustawę Kodeks Cywilny 

z dn. 23 kwietnia 1964 (Dz. U. 64.16.93 zm.) 
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Załącznik nr. 1 dla pełnoletnich uczestników. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE „WYKLĘCI W NASZEJ PAMIĘCI”  

(formularz prosimy wypełniać elektronicznie, lub drukowanymi literami) 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA SZKOŁY/UCZELNI  

ROK URODZENIA  

EMAIL  

NUMER TELEFONU  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

KATEGORIA KONKURSU  

 

 ……………………………………………………….. 

 miejscowość, data 

………………………………..……………………… 

podpis uczestnika 
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Załącznik nr. 2 dla niepełnoletnich uczestników. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W KONKURSIE „WYKLĘCI W NASZEJ PAMIĘCI”  

(formularz prosimy wypełniać elektronicznie, lub drukowanymi literami) 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA SZKOŁY/UCZELNI  

ROK URODZENIA  

EMAIL  

NUMER TELEFONU  

ADRES KORESPONDENCYJNY  

KATEGORIA KONKURSU  

 

 ……………………………………………………….. 

 miejscowość, data 

……………………………………………………….  

czytelny podpis opiekuna prawnego autora pracy 

 

 

 

  

 

 

 


