
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

Nasi tam byli – Westerplatte 1939.  
Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2021/2022 

 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

1. Organizatorami konkursu „Nasi tam byli – Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty 

Legionów WP w walkach na Westerplatte”, zwanego dalej Konkursem są: Delegatura Instytutu 

Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach oraz 

Świętokrzyski Kurator Oświaty (dalej: Organizatorzy). 

2. Partnerem Konkursu jest Społeczny Komitet „Pamiętamy o Westerplatczykach”. 

3. Patronat nad Konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Telewizja Polska S.A. Oddział  

    w Kielcach.  

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1. zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski i regionu świętokrzyskiego, ze szczególnym 

      uwzględnieniem dziejów 2. Dywizji Piechoty Legionów WP we wrześniu 1939 r.; 

2. upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o uczestnikach walk na Westerplatte wywodzących się  

     z regionu świętokrzyskiego; 

3. rozwijanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych  

     informacji zawartych w różnych źródłach; 

4. rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej; 

5. rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami multimedialnymi; 

6. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy i tożsamości  

      narodowej; 

7. kształtowanie przywiązania do wolności i miłości Ojczyzny. 

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE 

§ 3 

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

       i ponadpodstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego. 

2. Konkurs jest przeprowadzany w: 

a. trzech grupach wiekowych: klasy IV–VI szkoły podstawowej,  klasy VII–VIII szkoły podstawowej 

oraz szkoły ponadpodstawowe; 



b. dwóch kategoriach: praca plastyczna i praca multimedialna; 

3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

§ 4 

1. Pracę konkursową w kategorii plastycznej przygotowuje uczestnik indywidualnie, dowolną techniką,  

     uwzględniając wytyczne dla odpowiedniej kategorii wiekowej: 

a. klasy IV–VI szkoły podstawowej – obraz walk na Westerplatte we wrześniu 1939 r., format nie 

większy niż A3; 

b.  klasy VII–VIII szkoły podstawowej – strona z albumu poświęcona konkretnemu uczestnikowi 

walk na Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, format nie większy niż A2; 

c. szkoły ponadpodstawowe – komiks lub projekt muralu poświęcony wydarzeniu (lub postaci) 

związanej z 2. Dywizją Piechoty Legionów WP podczas obrony Westerplatte, format nie 

większy niż A2. 

2. Pracę konkursową w kategorii multimedialnej przygotowuje zespół (liczący nie więcej niż 3 osoby), 

     w formie pliku mp4, uwzględniając wytyczne dla odpowiedniej kategorii wiekowej: 

a. klasy IV–VI szkoły podstawowej – vlog poświęcony obronie Westerplatte we wrześniu 1939 r., 

czas trwania: do 3 min.;  

b. klasy VII–VIII szkoły podstawowej – film poświęcony konkretnemu uczestnikowi walk na 

Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, czas trwania: do 5 min.; 

c. szkoły ponadpodstawowe – audycja radiowa/podcast poświęcony konkretnemu uczestnikowi 

walk na Westerplatte wywodzącemu się z regionu świętokrzyskiego, czas trwania: do 5 min. 

3. Praca przygotowana przez uczestnika lub zespół powinna: 

a. mieć twórczy charakter; 

b. opierać się na literaturze przedmiotu oraz źródłach historycznych (np. wspomnienia, 

pamiętniki, listy, dokumenty, fotografie, prasa, wywiady, nagrania, filmy); 

c. prezentować historię walk obronnych na Westerplatte we wrześniu 1939 r. oraz jej obrońców 

– żołnierzy 2. Dywizji Piechoty Legionów WP. 

4. Do pracy powinna być dołączona metryczka, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do Regulaminu), 

     oświadczenie uczestnika (załączniki nr 3 i 4 do Regulaminu) oraz podpisana klauzula informacyjna 

     (załącznik nr 5 do Regulaminu). 

5. Prace zgłaszane wcześniej w innych konkursach, opublikowane w całości lub w części przed 

     rozstrzygnięciem konkursu, skopiowane z Internetu oraz prace, które nie będą spełniały kryteriów 

     przedstawionych w Regulaminie podlegają odrzuceniu.  

§ 5 

1. W Konkursie wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu  

     elektronicznego, turystycznego oraz publikacji i gier edukacyjnych, ufundowane przez  

     Organizatorów i Partnera Konkursu. 

2. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”  

     w Kielcach. 

 

 



§ 6 

Szczegółowy harmonogram konkursu: 

Termin Wydarzenie 

1 października 2021 r. Zamieszczenie informacji o konkursie na stronach internetowych 
Organizatorów i Partnera. 

do 30 listopada 2021 r. Zgłaszanie udziału w konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-
mail: przystanek.kielce@ipn.gov.pl (załącznik nr 1 do Regulaminu)  

do 28 lutego 2022 r. Przedłożenie przez uczestnika konkursu swojej pracy (wraz z 
metryczką). 

do 15 kwietnia 2022 r. ▪ Wyłonienie przez komisję konkursową laureatów konkursu. 
Opublikowanie na stronach internetowych Organizatorów 
konkursu listy zwycięzców.  

▪ Uroczystość wręczenia nagród laureatom w Centrum Edukacyjnym 
IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.  

 

§ 7 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane poprzez stronę 

internetową oraz Facebook Organizatorów: https://ipn.gov.pl/, www.facebook.com/ipn.kielce, 

https://kuratorium.kielce.pl/ 

PRZEBIEG KONKURSU 

§ 8 

1. Szkoła zgłasza udział ucznia w Konkursie poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:  

       przystanek.kielce@ipn.gov.pl (załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 30 listopada 2021 r.  

2.  Uczestnik Konkursu przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela (opiekuna naukowego) pracę o której  

     mowa w § 4. 

3. Prace konkursowe w kategorii plastycznej należy przesłać pocztą tradycyjną do dnia  

       28 lutego 2022r. na adres: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kiecach, Al. Na Stadion 1, 

       25-127 Kielce, z dopiskiem „Westerplatte” (decyduje data stempla pocztowego). 

4. Prace konkursowe w kategorii multimedialnej należy przesłać do godz. 23.59 dnia  

       28 lutego 2022 r.za pomocą darmowej usługi WeTransfer, MyBridge itp. na adres: 

       przystanek.kielce@ipn.gov.pl 

5. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej terminowe nadesłanie do Organizatorów. Prace  

      wysłane (nadane) lub dostarczone po terminie nie będą uwzględniane.   

6. Organizator  nie  jest  zobowiązany  do  zwrotu  nadesłanych  materiałów  oraz  zwrotu kosztów  

     wynikających z przygotowań pracy konkursowej. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatorów do 31 marca 2022 r. 

8. Organizator przewiduje zorganizowanie uroczystości, na której zostaną zaprezentowane prace  

     konkursowe oraz wręczone nagrody laureatom Konkursu. 

 

ZASADY OCENIANIA PRAC 

mailto:przystanek.kielce@ipn.gov.pl
mailto:przystanek.kielce@ipn.gov.pl


§ 9 

1. Prace oceniane są przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów Konkursu. 

2. Kryteria oceny: 

a. wartość merytoryczna i zgodność z tematem; 

b. atrakcyjność i czytelność formy przekazu 

c. twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu; 

d. kompozycja, estetyka pracy; 

e. jakość pracy (dotyczy kategorii multimedialnej). 

3. Komisja Konkursowa wyłania laureatów Konkursu oraz ma możliwość przyznania wyróżnień.  

      Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 

 
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

§ 10 
 

1. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorom konkursu, niezależnie, na 
równych prawach nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na 
wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:  
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną na 
jakimkolwiek nośniku; 

b. w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wytworzonych 
zgodnie z pkt a; 

c. publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

d. publicznej prezentacji prac konkursowych w postaci wystawy; 
e. wykorzystanie pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji Organizatorów, w tym prezentowanie prac 
konkursowych w prasie, telewizji; 

f. nadawanie za pomocą fonii i wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub 
w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe 
i platformy cyfrowe; 

g. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiejkolwiek inne zmiany), rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wskazanych w 
niniejszym ustępie polach eksploatacji; 

h. wykorzystywanie do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także 
do oznaczania lub identyfikacji działalności Organizatorów.  

2. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy.  
3. Organizatorzy z chwilą przekazania nagrody nabywają od laureata prawa autorskie majątkowe do 

nagrodzonych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. 
4. W przypadku, gdy uczestnikiem konkursu jest 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.  

 
§ 11 

1. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom. 
2. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych,  

pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została 
przygotowana  i wykorzystana w Wojewódzkim Konkursie Nasi tam byli – Westerplatte 1939. 



Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte zorganizowanym  przez  
Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w Kielcach i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

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

zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronach internetowych Organizatorów: 

https://ipn.gov.pl/, https://kuratorium.kielce.pl/ 

3. Szczegółowych informacji udziela: 

Edyta Krężołek, +48 696 826 381 w. 101, edyta.krezolek@ipn.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 



pieczątka szkoły  

 
                                                                                                                                                     miejscowość, data  

 
 

Zgłoszenie udziału w konkursie wojewódzkim 
Nasi tam byli – Westerplatte 1939.  

Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2021/2022 

 

Szkoła (pełna nazwa): 
 
 
 
 
 

Adres szkoły: 
 
 
 
 

Kontakt ze szkołą: tel., e-mail 
 
 
 

Adres strony internetowej szkoły: 
 
 
 

Przewidywana liczba uczestników konkursu: 
 

Imię i nazwisko nauczyciela - koordynatora konkursu: 
 
 
 
 
 
 
tel. kontaktowy, e-mail 

 

 

 

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

pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

załącznik nr 2 do regulaminu 



M E T R Y C Z K A     P R A C Y  

 
Konkurs wojewódzki 

Nasi tam byli – Westerplatte 1939.  
Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte 

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 

2021/2022 

 

Kategoria: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa 
                 praca plastyczna,  praca multimedialna 

proszę podkreślić właściwe 

Tytuł pracy:  
 
 
 

Imię i nazwisko autora/autorów pracy 
 
 
 
 
 

Data i miejsce urodzenia  

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

Nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail szkoły 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 
 
 
 

Kontakt do opiekuna naukowego  (tel. e-mail) 
 
 
 

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

 (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)  
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „Nasi tam byli – 

Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte” i akceptuję 

jego treść.  

 

        ................................................              ......................................................................................... 
       miejscowość, data)                           (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)      

 



Wyrażam zgodę na nieodpłatne 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 i 

współorganizatorów. 

 

 TAK  NIE 

 

................................................              ......................................................................................... 
(miejscowość, data)                           (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna merytorycznego)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu 

 

 

 Imię i nazwisko 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

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

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

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią regulaminu konkursu „Nasi tam byli – Westerplatte 

1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte” i akceptuję jego treść. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                  (czytelny podpis uczestnika) 

  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne 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 i współorganizatorów.  

 TAK                                                                                                                                                              NIE 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                             (czytelny podpis uczestnika) 

                                                                                                           

 

 

 

 



załącznik nr 4 do Regulaminu 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu 

 

Imię i nazwisko dziecka 

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

Wiek dziecka 

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

Nazwa pracy konkursowej 

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

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

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

Wyrażam zgodę na udział  ....................................................................................................  

                                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

w konkursie „Nasi tam byli – Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji Piechoty Legionów WP w 

walkach na Westerplatte”.   

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z treścią regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść. 

 

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

(miejscowość, data)                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                                                                            

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku dziecka 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. 

 TAK                                                                                                                                                              NIE 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                      (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                            

 

 

 



załącznik nr 5 do Regulaminu 

Klauzula informacyjna 
 
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach : 

1) organizacji  i udziału w konkursie „Nasi tam byli – Westerplatte 1939. Żołnierze 2. Dywizji 
Piechoty Legionów WP w walkach na Westerplatte”; 

2) publikacji danych osobowych uczestnika konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody również 
jego wizerunku w związku z zamieszczeniem relacji z przebiegu konkursu na stronach 
internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych 
organizatora; 

3) publikacji danych osobowych uczestnika konkursu, w przypadku wykorzystania pracy 
konkursowej przez organizatora, w tym prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, 
na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych organizatora. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w zakresie wizerunku uczestnika 
konkursu zgodnie z art. 81  ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b 
(przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy – regulaminu konkursu), 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/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.  
 
Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kurtyki 1, 
02-676 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 przed 
nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 
przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 
adres do korespondencji: ul. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. 
Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Administratora danych podmioty oraz 
podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku 
publikacji wizerunku laureata oraz wykorzystania pracy konkursowej do momentu zakończenia 
publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach 
społecznościowych organizatora, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego 
 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
przenoszenia danych.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie 
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody 
przed jej wycofaniem. 


