Regulaminu Konkursu „Śladami bohaterów Armii Krajowej”
§1 Postanowienia ogólne
1) Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie z okazji 80. rocznicy
powołania Armii Krajowej na temat lokalnych historii związanych z pamięcią
o polskim ruchu oporu w czasie II wojny światowej, zwanym dalej „Konkursem”.
2) Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii z siedzibą
w Warszawie, ul. Płowiecka 77, 04-501, e-mail: biuro@wielkiehistorie.pl, zwana
dalej „Organizatorem”.
§2 Cel Konkursu
Celem Konkursu jest upamiętnienie działalności ruchu oporu w czasie II wojny
światowej, w tym Armii Krajowej, oraz pobudzenie zainteresowania młodzieży
w wieku szkolnym historią swojej małej ojczyzny, wpisującą się w szeroki
kontekst historyczny Polski, a także przywrócenie pamięci o zapomnianych
bohaterach i historiach poprzez stworzenie opowieści na podstawie
odnalezionych materiałów źródłowych.
§3 Temat Konkursu
Tematem Konkursu jest odnalezienie miejsca związanego z działalnością Armii
Krajowej lub innych organizacji lub osób związanych z działalnością podziemną
w trakcie II wojny światowej, potwierdzonego materiałami źródłowymi
wymienionymi w §5 ust. 4 regulaminu. Następnie uczestnicy konkursu wykonują
kwerendę historyczną na temat odnalezionych miejsc i osób, opisują je w
formularzu zgłoszeniowym, opracowują i publikują treść w aplikacji ToTuBy,
a także przygotowują film w konwencji Instastory o długości od 60 do 300
sekund.
§4 Terminy
1) Konkurs trwa od 14.02.2022 roku do 30.06.2022 roku.
2) Prace konkursowe należy przesłać do 30.06.2022 roku przez formularz na
stronie Konkursu sladamibohaterow.pl.
3) Ogłoszenie wyników (poprzez opublikowanie nazw drużyn i miejsc
zwycięskich drużyn) nastąpi do 27.09.2022 r. na stronach internetowych:
fb.com/wielkiehistorie, oraz na stronie konkursu sladamibohaterow.pl.
4) Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia
wyników Konkursu.

§5 Warunki uczestnictwa
1) Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych. Warunkiem udziału jest stworzenie przez uczniów
trzyosobowych zespołów, w których będą pracować nad wybranym tematem
pod okiem czuwającego nad projektem nauczyciela lub innego pełnoletniego
opiekuna, zwanego dalej Liderem.
2) Pełnoprawni opiekunowie muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie
niepełnoletnich uczestników konkursu (zał. nr 1 do Regulaminu). Za pozyskanie
zgody odpowiada Lider.
3) Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami
Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział
w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
4) Przedmiot zgłoszenia konkursowego, tj. wybrane miejsce, osoba lub akcja
dotycząca działalności ruchu oporu, musi zostać potwierdzona uznanymi
materiałami źródłowymi (kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, listy,
dokumenty, akta, opracowania, zasoby muzealne, zdjęcia, kroniki filmowe itp.).
Jeśli drużyna prowadzi wywiady na potrzeby stworzenia pracy konkursowej,
Uczestnicy są zobowiązani do ich nagrania i udostępnienia Organizatorowi na
jego prośbę do czasu ogłoszenia wyników konkursu.
5) Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się przez formularz na stronie
internetowej Konkursu sladamibohaterow.pl. Za wysłanie zgłoszenia pracy
konkursowej odpowiada Lider drużyny. Pracę konkursową uznaje się za
kompletną, jeśli przesłany formularz zawiera:
opis przebiegu kwerendy historycznej;
link do miejsca dodanego przez drużynę w aplikacji ToTuBy;
załączony film relacjonujący przebieg kwerendy w konwencji Instastory (od
długości od 60 do 300 sekund, w proporcji 9:16 i rozmiarze 1080x1920p).
oświadczenie Lidera o posiadaniu podpisanych zgód od rodziców/prawnych
opiekunów Uczestników w zakresie udziału w konkursie, przekazania praw
autorskich i wykorzystania wizerunku. Wzory zgód stanowią załączniki do
Regulaminu.
Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Konkursu w zakładce „Do
pobrania”. Formularz w wersji interaktywnej do wypełnienia będzie dostępny na
stronie od 1.03.2022.
6) Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac pod kątem
ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
7) Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego
Regulaminu, w tym Polityki Przetwarzania Danych § 8.
8) Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację
prac wybranych przez Organizatora.

§6 Nagrody i Jury
1) Nagrody zostaną przyznane 25 drużynom, które w najciekawszy i najpełniejszy
sposób opowiedzą historię miejsca i ludzi.
2) Przewidujemy 5 nagród o wartości 3000 zł, 20 nagród o wartości 900 zł.
Liderzy wszystkich nagrodzonych drużyn otrzymają nagrodę o wartości 400 zł.
3) Jury składa się z osób powołanych przez Organizatora.
4) Oceniane będą następujące aspekty: poprawność historyczna, stopień
wyczerpania tematu, kreatywność, walory artystyczne, zgodność z tematyką
zadania konkursowego.
5) Członek Jury nie będzie oceniał prac, jeśli zostały wykonane przez osoby z nim
spokrewnione.
6) Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania poufności w sprawach
dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych decyzji.
7) Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie do 22.09.2022 r. w siedzibie
Organizatora lub za pomocą narzędzi telekonferencyjnych lub w innym miejscu
wskazanym przez Organizatora.
8) Wybór prac dokonany przez jury jest ostateczny, wiążący i nie podlega
procedurze odwoławczej.
9) Wszystkie drużyny otrzymają od Organizatora tabliczki upamiętniające
historię zgłoszoną do konkursu.
§7 Prawa autorskie
1) Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi
bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do korzystania
z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub
części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych
poniżej polach eksploatacji:
Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do
pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do
zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub
zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy
mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych
i promocyjnych;
Prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania
z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich
wymienionych powyżej polach eksploatacji.
2) Udzielenie licencji następuje na podstawie oświadczenia, stanowiącego
załącznik nr 2 do Regulaminu.
3) Gdy nadesłane prace zawierają utrwalony wizerunek czy wizerunki osób,
uczestnik konkursu zobowiązuje się współdziałać z Fundację w celu uzyskania
zgód takich osób na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez
Fundację.

4) Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący
oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają
ich autorskich praw majątkowych i osobistych. W razie wystąpienia przez osobę
trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych
powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie
odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu
roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań,
jakie powstaną z tego tytułu.
5) Organizator decyduje o terminach, sposobach i formach wykorzystania
i rozpowszechniania prac konkursowych, przy czym nie jest obowiązany do ich
rozpowszechniania/upubliczniania.
6) Organizator na podstawie regulaminu jest także uprawniony do udzielania
dalszych zgód, zezwoleń i sublicencji na korzystanie z nadesłanych prac
podmiotom trzecim, w tym także w zakresie ustanowionych upoważnień.
7) Organizator będzie oznaczać każdą pracę imieniem i nazwiskiem ich twórcy.
§8 Przetwarzanie danych osobowych
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:
a) Podmioty odpowiedzialne u Organizatora za przetwarzanie danych
osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest
Organizator - Fundacja na rzecz Wielkich Historii, ul. Płowiecka 77, 04-501
Warszawa, e-mail: biuro@wielkiehistorie.pl.
b) Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia
Konkursu
oraz
poinformowania
Laureatów
o wynikach Konkursu,
dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.
dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także adres
mailowy oraz numer telefonu.
podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na
podstawie zgody – jednakże odmowa podania danych uniemożliwia
wzięcie udziału w konkursie.
c) Kategorie odbiorców danych osobowych: Dane osobowe Uczestnika Konkursu
mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umów związanych
z organizacją Konkursu.
d) Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego: Dane osobowe
Uczestnika Konkursu nie będą przesyłane do państw trzecich.
e) Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora: Dane osobowe
Uczestnika Konkursu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na
przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż:

2 miesiące od końca trwania Konkursu – w stosunku do danych osobowych
uczestników, którzy nie wygrali nagrody,
5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres
trwania Konkursu – w stosunku do danych osobowych uczestników, którzy
wygrali nagrody w Konkursie (w związku z obowiązkiem przechowywania
dokumentacji podatkowej).
f) Prawa Uczestników Konkursu: Uczestnik ma prawo do żądania od
Administratora:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać
Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że
są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
2) W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się
z Administratorem.
3) Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
i wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na
niego wpływa.
4) Dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem
Uczestnik
Konkursu
może
uzyskać,
wysyłając
e-mail
na
adres:
konkurs@wielkiehistorie.pl.
§9 Postanowienia końcowe
1) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania
Konkursu.
2) We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym
Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

Warszawa, 14 lutego 2022

Maciej Piwowarczuk
Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Wielkich Historii

