
                                  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„DZIEJE POLSKIEJ NAUKI I TECHNIKI” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorami konkursu są: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach z siedzibą przy ul. Józefowskiej 102, 40-145 Katowice oraz 

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52, 43-300 

Bielsko-Biała, zwani dalej łącznie Organizatorem. 

2. Konkurs ma charakter edukacyjny i jest skierowany do młodzieży szkolnej.     

 

§2 UCZESTNICY KONKURSU. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

województwa śląskiego.  

2. W konkursie biorą udział uczniowie niepełnoletni i pełnoletni pod opieką nauczyciela – opiekuna.  

3. Zgłoszenie do konkursu dokonuje nauczyciel – opiekun na formularzu zgłoszeniowym dołączonym 

do niniejszego regulaminu. Do zgłoszenia należy załączyć wymagane oświadczenia pełnoletnich 

uczestników, oświadczenia przedstawicieli uczestników niepełnoletnich oraz opiekuna, stanowiące 

załączniki do niniejszego regulaminu. 

4. Nauczyciel – opiekun zgłasza drużynę złożoną z 3 – 6 uczniów. 

5. Zgłoszenia należy kierować na adres: Marek Łukasik Miejsce Wykonywania Czynności Służbowych 

IPN, 43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 p. 212 lub drogą elektroniczną na adres 

marek.lukasik@ipn.gov.pl. 

6. Konkurs trwa do 31. 03. 2021 r. 

 

§3 ZADANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wyszukanie informacji o wybitnym polskim uczonym, 

pracującym na terenie kraju lub poza jego obszarem, konstruktorze, polskim odkryciu naukowym, 

konstrukcji zaprojektowanej przez polskich inżynierów lub polskim wynalazcy i jego projekcie 

technicznym.  

2. Uczestnicy szkół podstawowych przedstawiają informacje w formie prezentacji zawierającej od 25 

do 30 slajdów.  

3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych tworzą film zawierający materiały archiwalne, zdjęcia; 

projekt może również zawierać własną inscenizację. Długość filmu nie może przekraczać 3 minut. 

4. Zadania konkursowe należy zaopatrzyć w metrykę – kto nad filmem lub prezentacją pracował, kto 

jest opiekunem grupy i jaką szkołę młodzież reprezentuje. Należy również podać źródła informacji, na 

bazie których dzieło zostało stworzone.  

5. Pracę konkursową należy zapisać na płycie CD, DVD lub pendrive.  

6. Pracę konkursową należy zapisać w programach ogólnodostępnych. 

7. Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Marek Łukasik Miejsce Wykonywania Czynności 

Służbowych IPN, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 p. 212. Pracę można również przesłać pocztą 

elektroniczną na adres: marek.lukasik@ipn.gov.pl (wówczas praca nie może być większa niż 10 MB).  
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§ 4 TRYB OCENY PRAC 

1. Prace będzie oceniać komisja powołana przez Organizatora złożona z przedstawicieli środowisk 

nauczycielskich zawodowo związanych z historią i techniką. 

2. Skład Komisji podany będzie do publicznej wiadomości.  

3. Komisja oceniając zadania konkursowe będzie się kierować następującymi kryteriami: 

- zgodność z tematyką konkursu; 

- oryginalność ujęcia tematu; 

- poprawność merytoryczna i techniczna; 

- walory estetyczne i artystyczne; 

- walory edukacyjne; 

- profesjonalne podejście do zadania – tytuł dzieła, autorzy, opiekun, trójpodział pracy na wstęp, 

rozwiniecie i konkluzję, podanie źródeł.  

 

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

1. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania zadania konkursowego udzielają Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie zadania 

konkursowego w celach informacyjnych i edukacyjnych.  

2. Uczestnicy konkursu z chwilą przesłania zadania konkursowego oświadczają, że posiadają prawa 

autorskie do zadania konkursowego.  

3. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac mają możliwość zawarcia nieodpłatnej umowy na 

przeniesienie majątkowych praw autorskich na Organizatora. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu 

są osoby niepełnoletnie, zgody na zawarcie umowy udzielają rodzice lub prawni opiekunowie.  

 

§ 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Pozyskane dane osobowe uczestników konkursu, opiekuna oraz przedstawicieli uczestników 

niepełnoletnich przetwarzane będą w celach: 

a. zgłoszenia oraz udziału w konkursie „Dzieje Nauki i Techniki Polskiej”. 

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 „Dzieje Nauki i 

Techniki Polskiej”) 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 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. Współadministratorami danych osobowych są: 

a.  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; 

b. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej przy ul. Filarowej 52, 43-

300 Bielsko-Biała. 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

4. Współadministratorzy danych osobowych zapewnią 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. 

5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

a. w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Postępu 18, 

02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

b. w ZSSiO : iod.zssio@mzo.bielsko.pl. 

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Współadministratorów danych 

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

7. 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. Dane 

osobowe takie jak imię i nazwisko będą przechowywane w związku z prawami autorskimi 

wieczyście. 

8. Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych; 

b. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO; 

c. 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 zgody przed jej wycofaniem. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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  stronie internetowej Organizatora: www.ipn.gov.pl 

oraz www.zssio.pl 

3. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Marek Łukasik, e-mail: marek.lukasik@ipn.gov.pl. 

Tel. 32 207 05 69 
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KONKURS HISTORYCZNY 

„DZIEJE NAUKI I TECHNIKI POLSKIEJ” 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

NAZWA I ADRES SZKOŁY 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA  

 

 

 

 

DANE KONTAKTOWE OPIEKUNA: 

TELEFON  

E- MAIL 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA  

 

 

1. 

 2. 

 

 

 3. 

 

 

 4. 

 

 

 5. 

 

 

 6. 

 

 

 

 

 

 

        ………………………………………………………… 

 

        Data, miejsce, podpis opiekuna 

 

 

  



                                  

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

NIELETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja   ……………………………………………………………………………………, jako  rodzic/opiekun ucznia:  

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Dzieje Nauki i Techniki 

Polskiej” i w pełni akceptuję jego treść 

 

□    wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki w konkursie historycznym „Dzieje Nauki i Techniki 

Polskiej”  

 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu, zgodnie z art. 

81  ust. 1 ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale 

zdjęciowym, zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na 

stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby konkursu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

  



                                  

 

 

 

 

 

 

 

……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

Ja,   …………………………………………………………………………………… jako uczestnik konkursu „Dzieje Nauki 

i Techniki Polskiej”  

 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Dzieje Nauki i Techniki 

Polskiej” i w pełni akceptuję jego treść 

 

□    wyrażam zgodę na udział w konkursie historycznym „Dzieje Nauki i Techniki Polskiej”  

 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby konkursu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

  



                                  

 

 

 

 

 

 

 

……………………….., dnia ……………………………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA  

 

Ja,   …………………………………………………………………………………… jako opiekun uczestników konkursu „Dzieje 

Nauki i Techniki Polskiej”  

 

□  oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu „Dzieje Nauki i Techniki 

Polskiej” i w pełni akceptuję jego treść 

 

□ wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81  ust. 1 

ustawy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakiejkolwiek formie w materiale zdjęciowym, 

zarejestrowanym w związku z konkursem, w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach 

internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 

Organizatora na potrzeby konkursu.  

 

 

 

         …………………………………………… 

 

 


