
REGULAMIN KONKURSU  

Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłaszają 

konkurs fotograficzny „Ślady niepodległości" 

 

Konkurs polega na przygotowaniu fotografii miejsca, wydarzenia, osoby lub symbolu 

kojarzącego się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918r. oraz opisu przesłanego 

zdjęcia. 

 

I. Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Archiwum Państwowe w Rzeszowie i Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

 

II. Cele konkursu 

1. Konkurs ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania historii lokalnej, w 

szczególności związanej z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

III. Zasady uczestnictwa w konkursie i procedury oceniania prac 

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu 

konkursu. 

3. Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych: 

- kategoria I – szkoły podstawowe kl. 1-4, 

- kategoria II – szkoły podstawowe kl. 5-8 oraz 3 kl. gimnazjum, 

- kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne. 

4. Konkurs przeprowadzany jest w jednym etapie. 

5. Każdy z uczestników może przygotować jedną pracę. Praca powinna mieć formę 

fotografii w formacie minimum 20x30 cm, maksymalnie 30x40 cm oraz informację 

tekstową o przesłanej pracy (krótki opis przedstawionego wydarzenia, miejsca, 

osoby lub symbolu). Dopuszczalne jest przedstawienie zestawu maksymalnie 4 

fotografii (każda max 20x30 cm). Prosimy nie łączyć fotografii na jednej planszy. 

6. Prace ocenia komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Archiwum 

Państwowego w Rzeszowie i Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w 

Rzeszowie.  



7. Laureaci konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione otrzymają nagrody 

ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Archiwum 

Państwowe w Rzeszowie. 

8. Nagrody będą przyznawane oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. 

9. Komisja konkursowa dopuszcza nie przyznanie nagrody I, II lub III lub też 

przyznanie więcej niż jednej nagrody w danej kategorii. Dopuszcza się także 

przyznanie wyróżnień. 

10. Praca ucznia oceniana jest w skalach według następujących kryteriów: 

- wartość plastyczna (1-10),  

- wartość merytoryczna i zgodność z tematem (1-10), 

- twórcze podejście do tematu i oryginalność pomysłu (1-6),  

- poprawność językowa (1-4).  

11. Wszystkie prace będą podlegały ocenie komisji konkursowej według kryteriów 

określonych w pkt III.10 Regulaminu, z uwzględnieniem trzech kategorii 

wiekowych. 

12. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne. Nie są udostępniane 

informacje na temat przebiegu pracy komisji konkursowej. Efekt pracy komisji 

konkursowej zostanie przedstawiony jedynie w formie publicznie ogłoszonego 

komunikatu końcowego. Opinie komisji konkursowej o poszczególnych pracach nie 

będą udostępniane. 

 

 

IV. Zakres wymaganych umiejętności merytorycznych 

 

Uczeń: 

1. Umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni 

historycznej, potrafi ustalać kolejność wydarzeń. 

2. Ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną. 

3. Wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł. 

4. Interpretuje teksty źródłowe, opracowania historyczne oraz zebrane przez siebie 

wywiady lub relacje. 

5. Odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji. 

 

V. Wymogi, jakie powinny spełniać prace konkursowe 

1. Forma pracy – fotografia lub zestaw maksymalnie 4 fotografii w formacie co najmniej 

20x30 cm. maksymalnie 30x40 cm. oraz informacja na temat przesłanej pracy – kogo lub co 

przedstawia i dlaczego autorowi kojarzy się z tematem. 



2. Prace powinny być czytelnie i trwale opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 

3. Do pracy należy dołączyć wersję elektroniczną zarówno fotografii, jak i opisu. 

Dopuszczalny format zapisu fotografii: jpg, tif, pdf; format opisu: doc, rtf, pdf. 

4. Każda praca musi zawierać wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 oraz 

wypełnioną metryczkę stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.  

5. Oceniane są wyłącznie prace indywidualne. Prace przygotowane przez zespoły autorskie 

oraz zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed 

rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu zostaną wykluczone z konkursu. Praca 

nie może być plagiatem.  

 

VI. Harmonogram konkursu  

1. Prace konkursowe można przesłać pocztą lub złożyć w Archiwum Państwowym w 

Rzeszowie ul. Warneńczyka 57 Rzeszów (Punkt Informacyjny) od poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00-15.00. Termin składania prac upływa w dniu 30.11.2018r. 

2. Komisja konkursowa ogłasza w terminie do 14.12.2018r. listę laureatów konkursu oraz osób 

wyróżnionych w konkursie. Lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej: 

www.ipn.gov.pl  i rzeszow.ap.gov.pl. 

3. Finał konkursu odbędzie się w Archiwum Państwowym w Rzeszowie ul. Władysława 

Warneńczyka 57 Rzeszów. Termin finału – 12 stycznia 2019r. 

4. Wszelkich informacji o konkursie udzielają: Marek Gieroń (Archiwum Państwowe 

w Rzeszowie) tel. 17 230 48 08, dostep@rzeszow.ap.gov.pl, i Jakub Izdebski (Instytut 

Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie) tel. 17 860 60 26, jakub.izdebski@ipn.gov.pl 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.  

2. Planowane jest publiczne udostępnienie nagrodzonych i wyróżnionych prac lub ich 

fragmentów w formie publikacji w Internecie, publikacji prasowej lub książkowej - forma 

udostępnienia wybrana będzie przez komisję konkursową zależnie od pozyskanych 

możliwości oraz poziomu konkursu i liczby zebranych godnych wyróżnienia prac.  

3. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda (oświadczenie – załącznik nr 1) rodzica na 

publikację. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody 

(oświadczenia – załącznik nr 1) rodziców na ich nieodpłatne opublikowanie - 

wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub wydawnictwa 

pokonkursowego. O zakwalifikowaniu do druku decyduje komisja konkursowa. Brak 

zgody (oświadczenia – załącznik nr 1) powoduje odrzucenie pracy. 

http://www.ipn.gov.pl/
mailto:dostep@rzeszow.ap.gov.pl
mailto:jakub.izdebski@ipn.gov.pl


4. Dane osobowe uczestników konkursu są chronione zgodnie z ustawą z 29 października 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zmianami). 

5. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty komisji konkursowej będą publikowane na 

stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl. oraz Archiwum 

Państwowego w Rzeszowie www.rzeszow.ap.gov.pl. 

6. Prace konkursowe winny być przygotowane z poszanowaniem prawa własności 

intelektualnej osób trzecich. 

7. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i podlegają archiwizacji przez Archiwum 

Państwowe w Rzeszowie.  

 

VIII. Ochrona własności intelektualnej 

 

1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia i inne materiały nadesłane na konkurs.  

2. Wszelkie materiały nadesłane w ramach konkursu mogą być wykorzystywane przez Oddział 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o 

źródle pochodzenia materiałów. 

3. Uczestnicy konkursu przystępujący do konkursu są zobowiązani nie nadsyłać prac, które 

naruszają prawa do wizerunku lub prawa autorskie osób trzecich. 

4. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszyli. 

5. Organizator nabywa z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do 

nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 

r.), w tym w szczególności w zakresie:  

1) wprowadzenie do pamięci komputera;  

2) wytworzenia i zwielokrotnienia w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą 

wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską 

i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku;  

3) wprowadzenie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

4) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez umieszczenie na 

stronach internetowych Organizatora z możliwością nieograniczonego pobrania na 

urządzenia elektroniczne w formatach *ePub, *mobi, *PDF itp.;  

http://www.ipn.gov.pl/
http://www.rzeszow.ap.gov.pl/


5) 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 oraz Archiwum Państwowego w Rzeszowie;  

6) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych 

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN oraz działalności 

popularyzatorsko-edukacyjnej Archiwum Państwowego.  

6. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania prac konkursowych na żadnym z pól 

eksploatacji wymienionych powyżej.  

 

IX. Ochrona danych osobowych  

 

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 

2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Za uczestnika niepełnoletniego zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych wyraża przedstawiciel ustawowy uczestnika konkursu  lub jego opiekun 

prawny.  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zgoda obejmuje przetwarzanie 

danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych i 

podatkowych.  

2. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uczestnik konkursu, jego opiekun prawny lub 

przedstawiciel ustawowy ma prawo dostępu do danych osobowych Uczestnika konkursu, ich 

poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 



Załącznik nr 1 

 

 
Wzór oświadczenia: 

  

……………………………………….                                                                  ……………………….  

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna                            miejsce i data  

  

……………………………………….  

Adres  

............................................................... 

e-mail 

  

Oświadczenie 

  

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej 

przez Instytut Pamięci Narodowej- Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Rzeszowie lub Archiwum Państwowe w Rzeszowie  na druk i publikację w dowolnym 

nakładzie, wykorzystywanie jej w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 

rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, CDROM), wprowadzanie do obrotu, 

wprowadzanie do pamięci komputera, a także prezentowanie na konferencjach (w tym prasowych), 

szkoleniach, wystawach, rozpowszechnianie w mediach i prasie, publikację w ramach  wystawy  

lub  inną  formę  publikacji  pokonkursowej  pracy  wykonanej w ramach konkursu „ŚLADY 

NIEPODLEGŁOŚCI". 

  

…………………………………………………………………....... 

(imię  i  nazwisko ucznia) 

 

..…………………….……………………………………………….…................ 

(nazwa szkoły i klasa) 

  

……………………………………… 

Czytelny podpis  

 

 

*Za małoletniego uczestnika konkursu oświadczenie podpisuje opiekun prawny lub jego przedstawiciel 

ustawowy. 

 



Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA 
[metryczka pracy] 

 Tytuł pracy – inny niż tytuł Konkursu 

 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

   Nazwa szkoły, klasa 

 

Kontakt do autora pracy (adres, tel., e-mail) 

 

 

 

Adres szkoły, telefon, e-mail szkoły 

 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 
 

Kontakt do opiekuna naukowego  (tel., e-mail) 

 

Forma pracy: 

  Wyrażam zgodę na: 

  umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatorów  

z możliwością ich uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z konkursem  

„ŚLADY NIEPODLEGŁOŚCI” 

  przetwarzanie danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, 

statystycznych i podatkowych 

 

 

........................................................................................................................................................... 

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autorzy są niepełnoletni również podpis jego rodzica/ów-opiekuna/ów) 

 

Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.  

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie zdjęć z wizerunkiem .........………………………………  w relacji z 

Konkursu, która będzie zamieszczona za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z 

projektem  konkurs fotograficzny „Ślady niepodległości".* 

 

……………………………………………………………… 

                                           (podpis) 
*Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu za niepełnoletniego podpisuje opiekun prawny lub jego 

przedstawiciel ustawowy. 


