
REGULAMIN 

PROJEKTU EDUKACYJNEGO „NIEZŁOMNI KONSEKROWANI. 

KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I BRACIA ZAKONNI” 

1 
Postanowienia ogólne 

 
Projekt „Niezłomni Konsekrowani. Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni”, zwany dalej 

„projektem”, ma charakter edukacyjny. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży 

historią kapłanów, zakonnic i zakonników, którzy wykazali się niezłomną postawą wobec 

represji stosowanych względem nich przez reżimy totalitarne na terenie okupowanej 

Polski w latach 1939-1945 oraz w komunistycznej Polsce. W ramach projektu uczniowie 

wezmą udział w następujących wydarzeniach, tj.: 

1) spotkaniu prezentującym warsztat pracy historyka – 19 listopada 2020 r.  

2) spotkaniu warsztatowym z zakresu edytorstwa – 14 grudnia 2020 r.  

3) spotkaniu roboczym i wykładach prezentacyjnych trzech grup – 13 stycznia 2021 r.  

4) spotkaniu roboczym i wykładach prezentacyjnych trzech grup – 26 lutego 2021 r. 

5) spotkaniu roboczym i wykładach prezentacyjnych trzech grup – 17 marca 2021 r. 

6) objeździe naukowym śladami wybranej osoby konsekrowanej – 16 kwietnia 

2021 r. 

7) spotkaniu finałowym z prezentacją broszur uczestników i ogłoszeniem wyników 

prac Komisji – 4 maja 2021 r. 

W trakcie spotkań uczniowie poznają warsztat pracy historyka, zdobędą umiejętność 

poszukiwania materiałów, pracy edytorskiej, prezentacji wyników swoich badań oraz 

poznają historię wybranych osób konsekrowanych. 

Z uwagi na pandemię i obowiązujące obostrzenia, spotkania będą odbywały się on-

line. 

2 
Organizator 

 
Organizatorem projektu jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków. 
Jednostką odpowiedzialną za ustalenie harmonogramu, jak i realizację projektu jest 
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie. 
 

3 
Patronat honorowy 

Patronat honorowy nad projektem objęli Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek 
Jędraszewski oraz Małopolski Kurator Oświaty. 
 

4 
Patronat medialny 

Patronat medialny nad projektem objęła Katolicka Agencja Informacyjna. 
 



5 
Uczestnicy projektu. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 

1. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. 

2. W projekcie mogą uczestniczyć również zrzeszone grupy pozaszkolne, np. 

parafialne. 

3. W projekcie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. 

4. Każda z grup liczy od 2 do 3 osób. 

5. Każda z grup posiada pełnoletniego opiekuna. 

6. W projekcie może uczestniczyć maksymalnie 9 grup. O przyjęciu decyduje 

kolejność nadesłania zgłoszeń. 

7. Zgłoszenia do projektu dokonuje opiekun grupy w terminie do dnia 18 listopada 

2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu) na adres koordynator projektu – Roksany 

Szczypty-Szczęch, e-mail: roksana.szczech@ipn.gov.pl 

8. Uczestnikami projektu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także osoby 

najbliższe pracowników Organizatora. 

9. Udział w projekcie jest nieodpłatny. 

10. Uczestnicy zgłaszając się do projektu akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na 

publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do regulaminu), a ponadto zapoznają się z klauzulą 

informacyjną według wzoru (załącznik nr 3 do regulaminu). 

 

6 
Zadania uczestników projektu 

 
1. Zdaniem uczestników jest udział w co najmniej 6 spotkaniach organizowanych 

w ramach projektu. 

2. Efektem samodzielnej pracy grup, obok wykładu prezentacyjnego, będzie 

opracowanie broszury popularno-naukowej z sylwetką wybranej przez siebie 

postaci osoby Niezłomnej Konsekrowanej. 

3. Na broszurę powinien składać się tekst liczący od 30 tys. do 60 tys. znaków oraz – 

na miarę możliwości – materiał ikonograficzny. 

4. Uczestnicy dostarczą materiał w formie cyfrowej (na nośniku danych) oraz 

wydrukowanej do 19 marca 2021 r. W formie cyfrowej osobno załącza się tekst 

oraz materiały ikonograficzne. Forma drukowana powinna mieć postać 

zaprojektowanej przez zespół broszury. 

5. Każda broszura będzie podlegała ocenie przez zespół specjalistów, a najwyżej 

oceniona/-ne przez komisję zostanie/-ą zakwalifikowane do publikacji przez 

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Krakowie. 

 

 



7 
Zasady oceny prac 

 

1. Organizator powoła trzyosobową Komisję, której zadaniem będzie ocena 

opracowanych przez uczestników broszur pod kątem merytorycznym, 

ortograficznym, edytorskim i estetycznym. Komisja oceni także walory edukacyjne 

i warsztatowe. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru członków Komisji, 

włącznie z możliwością powołania do niej osób niebędących pracownikami lub 

współpracownikami Organizatora. 

3. Członkowie Komisji niebędący pracownikami IPN – KŚZpNP otrzymują 

od Organizatora stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

4. Komisja w drodze oceny broszur, zakwalifikuje najwyżej ocenioną pracę lub prace 

do publikacji. 

5. Wyniki prac Komisji zostaną podane do wiadomości publicznej podczas gali 

finałowej. 

 

8 
Zasady publikacji prac 

 
1. Broszura bądź broszury zakwalifikowane do publikacji będą podlegać korekcie. 

Tym samym Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. 

2. Wszelkie koszty związane z publikacją ponosi Organizator. 

3. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmiany materiału 

ikonograficznego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawa autorskie do opublikowanych prac. 

5. Uczestnicy konkursu, z chwilą przesłania prac konkursowych udzielają 

organizatorom oraz partnerom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej 

w czasie licencji na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzanie do pamięci 

komputera i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym drukarską, 

cyfrową i elektroniczną; 

b) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt. a; 

c) w zakresie publicznego udostępniana wersji elektronicznej w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności poprzez umieszczenie na stronach internetowych; 

d) w zakresie publicznej  prezentacji. 

 

 

 

 



9 
Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

 
1. Uczestnicy projektu nadsyłając swoje prace oświadczają, że posiadają pełnię praw 

autorskich do stworzonej pracy oraz że utwory wykorzystane w pracy są wolne od 

wad prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają takich 

praw. 

2. Z chwilą przekazania pracy Organizatorzy nabywają od uczestnika autorskie 

prawa majątkowe do nagrodzonych prac na następujących polach eksploatacji: 

a) wprowadzanie do pamięci komputera; 

b) wytwarzanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości egzemplarzy, za pomocą 

wszelkich dostępnych technik (w tym przede wszystkim techniką drukarską 

i cyfrową) na jakimkolwiek nośniku; 

c) wprowadzanie wytworzonych egzemplarzy do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranych, w szczególności poprzez 

umieszczenie na stronach internetowych Organizatorów; 

e) prezentowanie prac konkursowych w prasie, telewizji, na stronach 

internetowych oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach 

informacyjno-promocyjnych Organizatorów, a także publicznej prezentacji; 

f) wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych 

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatorów. 

3. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę 

na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1, oraz przeniesienie autorskich praw 

majątkowych, o których mowa w ust. 3, wyrażają rodzice/opiekunowie prawni. 

 

10 
Nagrody i wyróżnienia 

 
1. Grupy uczestniczące w co najmniej 6 spotkaniach, za udział w projekcie otrzymają 

nagrody. W sposób szczególny nagrodzeni zostaną uczestnicy grup, których 

broszury zostaną najwyżej ocenione. 

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom zaświadczający o udziale w projekcie. 

 
11 

Postanowienia końcowe 
 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące 

po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami, zob. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  



Załącznik nr 1. 

 
 
 
……………………………………………………   …………………………………………………… 
     pieczęć szkoły/placówki       miejscowość, data 
 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EDUKACYJNYM 

„NIEZŁOMNI KONSEKROWANI. KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I BRACIA ZAKONNI” 
 

Imię i nazwisko uczestników, adres mailowy 
 

1. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna, adres mailowy, numer telefonu: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

       ………………………………………………… 

Podpis Dyrektora Szkoły/Opiekuna grupy 



   

Załącznik nr 2. 

OŚWIADCZENIE 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………… 

oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią regulaminu projektu edukacyjnego 

„Niezłomni Konsekrowani. Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni” i w pełni akceptuję 

jego treść. 

 

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

miejscowość, data podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

 

 

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moje wizerunku/wizerunku dziecka* do celów 

związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Niezłomni Konsekrowani. Kapłani, 

siostry zakonne i bracia zakonni”. 

 

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

miejscowość, data podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych 

osobowych dziecka* do celów związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Niezłomni 

Konsekrowani. Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni” oraz zapoznałam/-em się z 

klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą 

załącznik nr 3 do regulaminu. 

 

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

miejscowość, data podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów 
prawnych w przypadku Uczestnika niepełnoletniego 

*Niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 3. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA 

UCZESTNIKÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO „NIEZŁOMNI KONSEKROWANI. 

KAPŁANI, SIOSTRY ZAKONNE I BRACIA ZAKONNI” 

 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

1) zgłoszenia oraz udziału w projekcie edukacyjnym „Niezłomni Konsekrowani. 

Kapłani, siostry zakonne i bracia zakonni” 

2) przeprowadzenia relacji z rozpoczęcia i zakończenia projektu edukacyjnego 

poprzez umieszczenie wizerunku i danych osobowych uzyskanych w związku 

z prowadzeniem projektu na stronie internetowej i oficjalnych profilach 

w mediach społecznościowych oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych 

Instytutu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) 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/WE (RODO). 

Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Administrator danych 

osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne 

i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony 

przez nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz ochrony przez naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN – KŚZpNP: 

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

02-675 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 

Odbiorcami Pani/Pana/dziecka danych osobowych mogą być podmioty uprawnione 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora. 

Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania projektu bądź 

wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie 

przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP 

rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych swoich/dziecka oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich/dziecka jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie. 

mailto:inspektorochronydanych@ipn.gov.pl


W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych swoich/dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

 

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

            (miejscowość, data)                             (podpis Uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów  

              prawnych w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) 

 


