
Regulamin konkursu  

„Opowiedz mi o Polsce – Moja Niepodległa 2019” 

ORGANIZATOR 

Organizatorem konkursu jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” z siedzibą w 

Warszawie, ul. Jazdów 10 A, 00-467 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130056; NIP: 

5262149912, REGON: 010100610, 

CELE KONKURSU 

1. Wzbudzanie i promocja postaw patriotycznych. 

2. Dokumentowanie obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.  

3. Zainteresowanie uczestników historią Polski, zabytkami historii i miejscami polskiej 

pamięci. 

4. Zachęcenie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do archiwizowania i twórczej prezentacji 

śladów polskiej przeszłości przy pomocy nowoczesnych urządzeń multimedialnych. 

5. Zachęcenie uczestników do kreatywności. 

6. Wspieranie działań promujących świadomość historyczną. 

TEMAT KONKURSU (OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019) 

Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęć (maksymalnie 3) podczas uroczystości 

związanych z obchodami rocznic patriotycznych i odwiedzin polskich miejsc pamięci 

narodowej. Fotografie powinny pokazywać miejsca i uczestników uroczystości o charakterze 

patriotycznym, miejsca polskiej pamięci i historii lub polskie nekropolie. Zdjęcia mogą zostać 

wykonane podczas Narodowego Święta Niepodległości i innych uroczystości towarzyszących 

obchodom 100. rocznicy polskiej niepodległości, jak również podczas prywatnych odwiedzin 

wspomnianych miejsc i organizacji indywidualnych form uczczenia rocznicy. Organizatorów 

interesują obiekty i miejsca, ale również to w jaki sposób ludzie przeżywają rocznicowe 

uroczystości i inicjatywy. 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

2. Autorem pracy konkursowej może być jedna osoba. 

3. Twórcy zdjęć mogą wykorzystać wszelkiego rodzaju techniki fotografii, które ukazują 

przesłanie OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA wpisując się w temat 

konkursu. 



4. Dozwolona jest dowolna technika wykonania zdjęć przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, tabletu. 

5. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:  

• wartość merytoryczna zdjęć, emocje jakie wywoływać będą w odbiorcy; 

• wartość artystyczna zdjęć; 

• pomysłowość; 

• technika - zależy nam na dobrej jakości zdjęciach, liczba fotografii nie powinna 

przekraczać 3;  

• opisy fotografii powinny zostać napisane w języku polskim. 

6. Organizator zapozna się z przesłanymi pracami i podda je wstępnej selekcji. 

ZGŁOSZENIA 

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy składać do dnia 30 listopada 2019 r. 

na adres mailowy: konkurs@ida.pol.org.pl, maila należy zatytułować OPOWIEDZ MI O 

POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko jej 

autora. 

2. Załączone zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozmiarze nie większym niż 

2 MB każde, rozdzielczość min. 300 dpi oraz opisane imieniem i nazwiskiem autora. 

OŚWIADCZENIA  

1. Zgłoszenie przez Uczestnika prac na konkurs zatytułować OPOWIEDZ MI O POLSCE – 

MOJA NIEPODLEGŁA 2019 będzie równoznaczne z: 

a) akceptacją przez Uczestnika warunków regulaminu; 

b) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 

udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem; 

c) złożeniem oświadczenia, że Uczestnik jest autorem przesłanej pracy i przysługują mu 

niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonych 

zdjęć i materiałów oraz w sytuacji, gdy zdjęcia przedstawiają osoby – uczestnik 

zgłaszający zdjęcie posiada pisemną zgodę na wykorzystanie wizerunku tych osób; 

d) wyrażeniem zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Fundację „Pomoc 

Polakom na Wschodzie” jako administratora danych osobowych w celu uczestnictwa 

w konkursie oraz wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu 

w Serwisie Facebook i na portalu IDA w postaci imienia i nazwiska oraz tytułu 

przesłanego filmu. 

2.  Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach realizacji konkursu OPOWIEDZ MI O POLSCE 

– MOJA NIEPODLEGŁA 2019. 
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3. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących 

przepisów prawnych, tj. 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych materiałów Uczestnika 

w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym udostępnianie do 

przeglądów, wystaw, kalendarzy, książek i katalogów, a także inne publiczne wystawienie, 

publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, na co Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę. 

6. W sprawie jakichkolwiek roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (np.: ochrona 

wizerunku, naruszenie majątkowych praw autorskich) w związku z wykorzystaniem i 

upowszechnieniem filmów konkursowych przez Organizatora, odpowiedzialność ponosi 

Uczestnik konkursu, który przesłał dany film.  

7. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić od jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej 

Organizatora w sytuacji, o której mowa w pkt. 6 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy konkursu. 

KOMISJA KONKURSOWA 

1. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną ocenione przez jury 

konkursu powołane przez Organizatora. 

2. Najlepsze 3 prace otrzymają nagrody. 

a) Najlepsza praca nagrodzona zostanie profesjonalnym aparatem fotograficznym – 

lustrzanką cyfrową i czytnikiem e-booków.  

b) Zdobywca II miejsca otrzyma urządzenie smartwatch i czytnik e-booków.  

c) Zdobywca III miejsca otrzyma czytnik e-booków. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 grudnia 2019 r. 

2. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora 

oraz poprzez wywieszenie wyników konkursu na stronie www.ida.pol.org.pl. 

 



PRAWA AUTORSKIE 

1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności 

osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań 

zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego prezentowania prac. 

3. Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące              

lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy pracy konkursowej, 

nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności 

wynagrodzenia za rozpowszechnianie materiałów na stronie internetowej oraz inne 

przypadki publicznego udostępniania materiałów. 

4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć 

wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-

informacyjnych Organizatora. 

5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem                  

i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek 

wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za 

rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego 

udostępniania zdjęć i filmów. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przerwania lub 

unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

3. Karty zgłoszenia dostępne na stronie https://ida.pol.org.pl/konkursy-opowiedz-mi-o-

polsce. 

 

 

 


