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Regulamin uczestnictwa w konkursie na kartę pracy na wystawie  
„Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”. 

 
§ 1. Organizator Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.  
 

§ 2. Uczestnicy 
1. Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (publicznej i 

niepublicznej). 
2. Uczestnikami nie mogą być dzieci pracowników Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”  oraz ich 

najbliższej rodziny. 
3. Z jednej szkoły może zostać wysłana więcej niż jedna praca. 
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych na potrzeby realizacji 

konkursu. 
 

§ 3. Zakres tematyczny 
  
1. Przedmiotem pracy konkursowej jest karta pracy dla zwiedzających wystawę „Kazimierz 

Moczarski. Życiorys obowiązkowy” 
2.  Karta pracy oparta powinna być na scenariuszu wystawy czasowej „Kazimierz Moczarski. 

Życiorys obowiązkowy” organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. 
3. Scenariusz wystawy do pobrania pod adresem www.zajezdnia.org, stanowi również 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
4. Praca może odwoływać się do istniejącej na dany temat literatury, ale nie może opierać się 

tylko na niej. 
 

§ 4. Kategorie prac 
1. Nie przewidziano kategorii prac zbiorowych.  
2. Prace autorstwa więcej niż jednej osoby nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. 
 

§ 5. Charakter i forma prac 
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest stworzenie karty pracy dla zwiedzającego wystawę 

czasową „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”, organizowanej przez Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” w siedzibie Organizatora, Centrum Historii Zajezdnia, ul. 
Grabiszyńska 184 53-235 Wrocław. 

2. Przygotowana karta z zadaniami powinna być możliwa do rozwiązania w czasie ok 45 
minut (jedna godzina lekcyjna). 

3. Nie wymaga się od uczestnika, aby Karta pracy była przygotowana od strony graficznej. 
Przygotowaniem szaty graficznej karty zajmie się Organizator w oparciu o identyfikację 
wizualną wystawy.  

4. Do pracy dołączyć należy komentarz podpierający sferę merytoryczną i cel pedagogiczny 
zaprezentowanej karty pracy. 

5. Do pracy dołączyć należy wykaz zastosowanej literatury. 
6. Pracę należy złożyć w formie tekstu pisanego w formacie pdf. 
7. Do pracy należy dołączyć wypełnione formularze:  

a. „Metryczka pracy” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego 
uczestnika oraz oświadczeniem o udzieleniu licencji i przeniesieniu praw zależnych, 
sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu, 

b. W przypadku uczestników niepełnoletnich wymagana jest również zgoda 
przedstawiciela ustawowego, która stanowi Załącznik Nr 4 do Regulaminu konkursu.  

8. Formularze, o których mowa w ust. 7, wraz z dodatkowymi materiałami informacyjnymi są 
dostępne na stronie internetowej Ośrodka www.zajezdnia.org. 

9. Pracę należy przesłać w jednym egzemplarzu. 

http://www.zajezdnia.org/
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§ 6. Kalendarz konkursu 
1. Konkurs zostaje ogłoszony 26.09.2019r. na stronie internetowej Ośrodka.  
2. Do udziału w konkursie uczestnik zgłasza się za pomocą Formularza Zgłoszeniowego. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie Ośrodka www.zajezdnia.org, nadto 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3. Formularz należy przesłać do  15.10.2019 r. na adres e-mail: konkurs@zajezdnia.org z 
tytułem e-maila: „Kazimierz Moczarski. Życiorys obowiązkowy”. Brak zgłoszenia wyklucza 
możliwość uczestniczenia w konkursie. 

4. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 01.11.2019 na adres 
Ośrodka: ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. W przypadku przesłania pracy przesyłką 
pocztową decyduje data doręczenia przesyłki do Ośrodka. Prace, które zostaną 
dostarczone do Ośrodka po tym terminie nie będą klasyfikowane. 

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do  07.11.2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 
stronie internetowej Ośrodka. Do uczestników, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w 
konkursie zostaną wysłane osobne zawiadomienia. 

6. Rozdanie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników. O terminie i miejscu rozdania nagród 
Ośrodek poinformuje laureatów za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka. 

7. Dyrektor Ośrodka może w drodze odrębnego zarządzenia przedłużyć terminy, o których 
mowa w ust. 1–4. 

 
§ 7. Komisja konkursowa 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Ośrodka w drodze 
odrębnego Zarządzenia. 

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby – pracownicy Ośrodka i eksperci 
zewnętrzni. 

3. Komisja Konkursowa podejmie uchwałę większością głosów. Szczegółowe zasady pracy 
Komisji Konkursowej będzie określał ustalony przez Komisję Regulamin Pracy Komisji 
Konkursowej. 

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna. 
 

§ 8. Nagrody 
1. W konkursie zostanie przyznane pierwsze miejsce, oraz mogą zostać przyznane 

wyróżnienia. 
2. Komisja Konkursowa ma prawo nie przyznać nagród jeżeli nie będzie prac, która spełnią 

wymagania konkursu. 
3. Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci laptopa. 
4. Organizator powiększy wartość nagród rzeczowych o kwotę pieniężną stanowiącą 

równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości przyznanej nagrody 
rzeczowej w wysokości 10 %. 

5. Nagrody mogą zostać odebrane wyłącznie przez samych laureatów konkursu lub przez 
osoby przez nich pisemnie upoważnione.  

 
§ 9. Zgoda na udział w konkursie oraz informacja o danych osobowych 

1. W przypadku uczestników niepełnoletnich, zgoda przedstawiciela ustawowego uczestnika 
jest warunkiem jego udziału w konkursie.  

2. Zgoda winna być wyrażona na piśmie i sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 
4 do regulaminu pn : «Zgoda na udział w konkursie» i przesłana wraz z pracą konkursową. 

3. Zgoda przedstawiciela ustawowego obejmuje akceptację: 
1) nieodpłatnego przeniesienia na Ośrodek własności pracy konkursowej 
2) nieodpłatnego udzielenia Ośrodkowi  niewyłącznej licencji do nadesłanej pracy 

oraz nieodpłatnego udzielenia zgody na wykonywanie praw zależnych do pracy 
konkursowej, na zasadach określonych w § 10. 

http://www.zajezdnia.org/
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3) przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego oraz uczestnika 
konkursu;  

4. Każdy uczestnik, w związku z udziałem w konkursie, udostępnia następujące dane 
osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres szkoły, adres e-mail. Przedstawiciel 
ustawowy uczestnika niepełnoletniego udostępnia dodatkowo swoje dane osobowe: imię, 
nazwisko, adres email, nr telefonu. 

5. Nauczyciel wspierający uczestnika konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, zawartych w metryczce pracy. 

6. Dane osobowe udostępnione  związku z udziałem w Konkursie, zawarte w Metryczce 
pracy oraz w formularzu zgody przedstawiciela ustawowego, przetwarzane będą przez 
Ośrodek lub podmioty działające na jego zlecenie (w oparciu o umowę o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych) w celu przeprowadzenia konkursu i w związku z 
wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu 
komunikacji z uczestnikiem, ogłoszenia wyników konkursu oraz w celach 
archiwizacyjnych, a w przypadku uczestników, których prace zostały nagrodzone – w celu 
realizacji praw wynikających z udzielonych licencji i praw zależnych, a także w celach 
promocji działalności Ośrodka.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy uczestnik, 
przedstawiciel ustawowy uczestnika bądź nauczyciel wspierający odmówią podania 
danych własnych lub uczestnika, odmówią zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
praca konkursowa zostanie odrzucona.  

8. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”. Ośrodek, jako 
administrator zapewnia, że udostępnione w związku z konkursem dane osobowe będą 
przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9. Osobom, które udostępniły swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania od 
Ośrodka dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie, 
a także prawo do przenoszenia danych.  

10. Ośrodek oświadcza, że: 
a) dane osobowe udostępnione w związku z konkursem, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.  
b) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie 

przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub 
do profilowania osób, których dane dotyczą.  

11. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Ośrodka usługi 
transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę oraz świadczące obsługę 
informatyczną. 

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, jego przedstawiciela ustawowego 
lub nauczyciela wspierającego, wyrażona zostaje poprzez złożenie stosownego podpisu na 
formularzu nr 2 lub nr 4. 

13. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu 
oraz w celach archiwizacyjnych. W przypadku uczestników, których prace zostaną 
nagrodzone oraz nauczycieli wspierających – także przez czas niezbędny do ich 
prezentacji w ramach promocji działalności Ośrodka, w ramach realizacji praw 
wynikających z licencji i praw zależnych udzielonych Ośrodkowi. 

14. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z 
inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@zajezdnia.org. 

15. Osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza 
przepisy prawa. 
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§ 10. Udzielenie licencji do pracy konkursowej, prawa zależne 
1. Uczestnik, lub jego przedstawiciel ustawowy, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na 

przeniesienie na Organizatora własności pracy konkursowej, udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji do pracy 
konkursowej oraz wyraża nieodpłatnie zgodę na wykonywanie praw zależnych do pracy 
konkursowej.  

2. Wraz ze zgłoszeniem pracy konkursowej uczestnik, lub jego przedstawiciel ustawowy,  
składa oświadczenie o udzieleniu licencji do pracy konkursowej obejmującej następujące 
pola eksploatacji: 
a) utrwalanie i/lub zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy 

fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo 
b) wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej  
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie) 
d) publicznego wystawiania i wyświetlania 
e) dokonywania opracowań – wyłącznie w ramach realizowanych przez Ośrodek celów 

statutowych. 
3. Wraz ze zgłoszeniem uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora Konkursu z opracowania pracy 
konkursowej na polach eksploatacji określonych w ust. 2 (prawo zależne). 

 
§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza, że uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy 
zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w 
trakcie trwania konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem 
uczestników, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. 

3. Załączniki do Regulaminu: 
1) Załącznik Nr 1 : Scenariusz wystawy 
2) Załącznik Nr 2: Wzór metryczki pracy konkursowej wraz ze zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika konkursu, 
oświadczenie o przeniesieniu praw do pracy konkursowej oraz udzieleniu licencji i 
praw zależnych do pracy konkursowej, 

3) Załącznik Nr 3: Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych nauczyciela wspierającego  

4) Załącznik Nr 4: Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie. 
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka www.zajezdnia.org oraz 

w siedzibie organizatora konkursu. 
5. Wydarzenie (przebieg konkursu, rozdanie nagród) będzie dokumentowane za pomocą 

fotografii, filmu, obrazu. Ośrodek będzie uprawniony do wykorzystania tych materiałów w 
celach statutowych. 

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Ośrodka w 
porozumieniu z Komisją Konkursową. 


