
Regulamin wojewódzkiego konkursu 

Kotwica – symbol Polski Walczącej 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 § 1  

Organizator Konkursu 

1. Organizatorem konkursu Kotwica - symbol Polski Walczącej (dalej: Konkurs), jest Delegatura 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 

Kielcach (dalej: Organizator).  

2. Współorganizatorem Konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. 

3. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Światowy Związek Armii Krajowej – Okręg Kielce 

oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik. 

 

§ 2  

Cele Konkursu 

Celem Konkursu jest: 

 propagowanie idei znaku Polaki Walczącej jako symbolu walki polskiego narodu z niemieckim 

agresorem i okupantem podczas II wojny światowej,  

 upowszechnianie „Kotwicy”, jej współczesnego funkcjonowania oraz historii powstania 

znaku,  

 edukacja historyczna poprzez  aktywność artystyczną, 

 uwrażliwienie uczniów na znaczenie symboli narodowych oraz kształtowanie należnego im 

szacunku i powagi, 

 utrwalanie wiedzy z zakresu II wojny światowej, 

 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej oraz przestrzennej, 

 rozwijanie zdolności manualnych oraz kreatywności uczniów. 

 

§ 3  

Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch grup wiekowych : 



2.1.szkoła podstawowa (klasy VI-VIII), 

2.2. szkoła ponadpodstawowa. 

3. Uczestnikami Konkursu są uczniowie indywidualni.  

4. W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba Uczestników z każdej szkoły. 

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez szkołę do Organizatora 

wypełnionej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z Obowiązkiem 

Informacyjnym (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz przygotowanie przez każdego Uczestnika 

przestrzennej pracy konkursowej zgodnej z regulaminem Konkursu. 

6. Udział w Konkursie jest jednoetapowy, dobrowolny i bezpłatny.  

7. Przystąpienie Uczestników do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

 

§ 4 

Zadanie konkursowe  

1. Zadaniem Uczestników Konkursu w każdej grupie wiekowej jest samodzielne przygotowanie 

w technice przestrzennej makiety symbolu Polski Walczącej, o wymiarach 

nieprzekraczających 50cm x 50cm x 50cm. 

2. Makieta może być wykonana dowolną techniką plastyczno-techniczną, z uwzględnieniem 

Ustawy z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej. 

3. Zaleca się umieszczenie makiety na stabilnej i sztywnej podstawie umożliwiającej jej 

transport. 

4. Każda praca konkursowa musi być opatrzona metryczką (Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz 

opisem (nie więcej niż 1 str. formatu A4). 

5. Prace konkursowe, które będą niezgodne z ustawą o ochronie Znaku Polski Walczącej poprzez 

niewłaściwą (obraźliwą, negatywną w przekazie, wulgarną itp.) formę i przekaz, nie zostaną 

poddane ocenie, o czym zostaną poinformowani ich Autorzy. 

 

§ 5 

Przebieg Konkursu i terminy  

1. Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2019 r.  

2. Szkoła zgłasza udział ucznia/-ów w Konkursie poprzez nadesłanie pocztą elektroniczną do 20 

grudnia 2019 r. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z Oświadczeniem RODO (załącznik nr 1 

i 2 do Regulaminu) na adres: ilona.religa@ipn.gov.pl 

3. Uczestnicy Konkursu przygotowują pracę, o której mowa w §4 pod kierunkiem nauczyciela 

(opiekuna naukowego).  



4. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem do dnia 14 marca 2020 

r. na adres: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Al. Na Stadion 1, 25-127 

Kielce, z dopiskiem Kotwica. 

5. Niezależnie od formy złożenia pracy (osobiście, Poczta Polska, firma kurierska) decyduje data 

jej przyjęcia przez adresata. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w wyniku 

transportu. 

6. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się do 27 marca 2020 r. w 

Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie 

Organizatora i Współorganizatora po uroczystym ogłoszeniu wyników. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany miejsca, w którym odbędzie się uroczyste 

rozstrzygnięcie Konkursu i zobowiązuje się do powiadomienia zgłoszonych do Konkursu 

szkół o nowym jej miejscu drogą telefoniczną/mailową na adres poczty elektronicznej szkoły. 

 

§ 6 

Komisja Konkursowa i ocena prac 

6. Prace zgłoszone w Konkursie oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora, w celu wyłonienia najlepszych pod względem merytorycznym, artystycznym i 

estetycznym prac. 

7. Prace, w każdej grupie wiekowej oceniane będą niezależnie przez trzech członków Komisji 

Konkursowej z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 

1 Poprawność merytoryczna i zgodność z tematem 0-10 

2 Kreatywność 0-10 

3 Estetyka pracy oraz ogólny wyraz artystyczny 0-10 

4 Technika i wykorzystane materiały 0-10 

Razem 0-40 

 

8. Komisji przysługuje również możliwość wyróżnienia poszczególnych prezentacji w każdej 

kategorii wiekowej.  

9. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję. 

10. Organizator Konkursu zapewnia nagrody laureatom. 

11. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

12. Prace Uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.   

 



§ 7  

Prawa autorskie 

Organizator oraz Współorganizator zastrzegają sobie prawo bezpłatnego prezentowania i 

publikacji prac konkursowych w celach promocyjnych w prasie, telewizji, na stronach 

internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych informacyjno-

promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

§ 8  

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.  

3. Dane osobowe uczestników Konkursu są chronione zgodnie z obowiązującym prawem. 

4. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.ipn.gov.pl. 

5. Szczegółowych informacji udziela: 

      Ilona Religa, tel. 696 826 381, ilona.religa@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczątka szkoły                                                                           Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 



 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do udziału w konkursie Znak Symbol – Makieta Polski Walczącej 

 

Imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail 

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

Nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail 

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

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres e-mail, numer telefonu  

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

 

 

 

………………………………………… 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 



Obowiązek informacyjny 

 

Administratorem danych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa. Podane 

dane osobowe w związku ze zgłoszeniem konkursowym zbierane są przez Administratora w 

celu organizacji konkursu. Powyższe dane mogą być udostępnione w rozumieniu RODO* 

współorganizatorom. Podając dane osobowe Uczestnik Konkursu ma prawo do ich wglądu, 

poprawiania, a także usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie 

ma możliwości udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas 

niezbędny do przeprowadzenia przedsięwzięcia konkursowego, a także później w związku z 

realizacją obowiązku archiwizacyjnego. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną 

trwale usunięte. W razie wątpliwości prosimy o kontakt do Inspektora Danych Osobowych – 

inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11. 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w konkursowym formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb organizacji konkursu przez Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 

zgodnie z RODO*.  

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie ma możliwości udziału w 

konkursie. 

 

Data:                                  Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów    

uczestnika niepełnoletniego: 

 

……………………………             …………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie moich zdjęć/mojego 

dziecka/podopiecznego na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl, oraz Facebook 

https://www.facebook.com/ipn.kielce/ 

Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikowanie swoich zdjęć/swojego dziecka/podopiecznego 

prosimy o pisemne powiadomienie organizatora konkursu na adres email: 

ilona.religa@ipn.gov.pl 

 

              Data:                                  Czytelny podpis uczestnika/ rodziców/opiekunów    

uczestnika niepełnoletniego: 

 

……………………………             …………………………………………… 

*Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 

Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

  

 

 



Metryczka pracy 

Konkurs 

 Znak Symbol – Makieta Polski Walczącej 

 

Imię i nazwisko autora Data urodzenia 

Charakterystyka pracy konkursowej  

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

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

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

 

 


