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REGULAMIN KONKURSU
pt. Auschwitz, a postrzeganie współczesnego świata...

1.

§1
Postanowienia ogólne

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu organizuje projekt pt. Auschwitz a postrzeganie
współczesnego Świata..., którego jednym z elementów jest konkurs o tej samej nazwię.
Organtzatorem konkursu jest: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i
Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Projekt realizowany jest we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.
Celem konkursu jest pielęgnowanie pamięci o Ofiarach Auschwitz, tragedii Zagłady,
a także kształtowanie i rozwijanie, w szczególności wśród młodego pokolenia,
wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką.

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych
z Małopolski i Śląska, biorących udzińw projekcie, o którym mowa w ust. 1.

Prace konkursowe mogą byc zgłaszanę ptzez uczniów indyrvidualnie lub pIzęz zespoły
uczniów pracujące pod nadzoremnauczyciela, (max 3 osobowe zespoły - w zależności od
typu kategorii). Szczegółowe zasady dotyczące poszczegolnych kategorii określone
zostały w § 2.

Nadesłana praca musi stanowić oryginalną twórczość ucznia lub grupy uczniów,
wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach.
Do konkursu mogą przystąpic osoby które:

a) zapoznały się z niniejszym Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia,
(załączntk nr 2 ł nr 4 do regulaminu),

b) złożą pisemne oświadczenie o vlytażeniu zgody na nieodpłatne ptzeniesienie na
Organtzatora konkursu całości praw majątkowych do pracy konkursowej (załączniknr
1 do regulaminu),

c) złożą oŚwiadczenie (załączntk m 3 do regulaminu) stwierdzające, że praca
konkursowa nie naruszapraw osób trzecich,
Udział osoby niepełnoletniej odbywa się za zgodą jej przedstawiciela ustawowego.
Za osobę niepełnoletnią oświadczenia, o których mowa w ust. 6Iit. a -d podpisuje i
przesyła przedstawiciel ustawowy.

6.

7.
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§2

Zasady udziału w koŃursie

Konkurs j est j ednoetapowy.

Udziń w konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa wydatków ponoszonych
przez uczestników.

Konkurs ptzebiegac będzie w następujących kategoriach:

a) praca fotograficzna-wykonanie fotografii odnoszącej się do tematu przewodniego
konkursu. Fotografia powinna zostac przesłana w wersji cyfrowej, w pliku jpg
(Praca indywidualna przygotowana przez 1 osobę, wykonanie od min 3 do 5

fotografii w maksymalnym rozmiarze 8 MB dla każdej fotografii);
b) film wideo - wykonanie filmu wideo odnoszącego się do tematu przewodniego

konkursu. Film powinien zostać przesłany na nośniku elektronicznym w formacie
.avi lub .mpg (Praca w zespołach 2-3 osobowych - maksymalny czas trwania
nagrania do 20 minut);

c) krótka forma literacka - napisanie manifestu, opowiadania, reportażu, prory, poezji
odnoszącego się do tematu przewodniego konkursu. Praca powinna zostać przesłana na
nośniku elektronicznym w formacie pdf. (Praca indyrvidualna przygotowana przez 1

osobę).

d) Praca plastyczna - wykonana jedną z technik: rysunek (ołówek, węgiel, czaftly
tusz), malarstwo (farby plakatowe, akwarele, pastele, kolaż). Praca powinna
zostac sfotografowanana wprost i przesłana w wersji cyfrowej w pliku jpg (Praca
indywidualna przy gotowana przęzjedną osobę)

4. Forma, miejsce i termin nadsyłania prac koŃursowych:
Prace konkursowe należy dostarczyć na nośniku elektronicznym (płyta CD, płyta DVD,
pendrive itp.), z czytelnym opisem, który powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres
uczestnika, informację dot. klasy, pełną nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela
ptowadzącego, adres mailowy ucznia i numer telefonu kontaktowego, należy przesłać
w terminie do dnia 26 mąa 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, ul. Więźniów Oświęcimia 20,
32-603 Oświęcim z dopiskiem: Auschwitz, a postrzeganie współczesnego świata.
W przypadku prac zgłaszanych przez grupę uczniów, powinny zostac zawarte dane
wszystkich uczniów - autorów pracy.

5. Zgłoszenia prac konkursowych. które będą niekompletne lub nieprawidłowo
wypełnione, co dotyczy głównie oświadczeń stanowiących załączniki do Regulaminu,
będą mogły być uzupełnione lub poprawione w ostatecznym terminie przyjmowania
zgłoszeń prac, tj. do dnia 31 maja 2019 roku. W razie zaistnienia wadliwości
zgłoszenia OrganizŃor wezwie drogą mailową uczestnika/-ów do jego uzupełnienia
lub poprawienia w wznaczonym terminie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie i zaginięcie prac
w transporcie pocztowym bądź kurierskim.



7. Nadesłane prace konkursowe powinny być pracami wcześniej nie publikowanymi
i nie nagradzanymi w innych koŃursach.

8. Uczestnik/-cy konkursu musi/muszą posiadaó zgodę właścicieli źrodeł, którymi się
posłużyłllt tworząc pracę konkursową na ich wykorzystanie, ujawnienie danych
personalnych, zgodę na wykorzystanie wizerunku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie prac
niezgodnych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami llb z innych względów, które

nie nadają się do publicznej prezentacji i rozpowszechniania.

§3

Postanowienta dotyczące przeniesienia własności prac konkursowych oraz autorskich praw

majątkowych

1. Z chwilą otrzymania przęz Organizatoru pracy konkursowej, prawo własności
egzernplarza tej pracy lub nośnika na którym praca została utrwalona oraz prawa
maj ątkowe do pracy nieodpłatnie przechod zą na O r ganizator a.

2. Uczestnik konkursu oświadcza, iż poprzez nadesłanie pracy przenosi na Organizatora
nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej na warunkach
określonychw załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku pojawienia się zę strony osób trzecich ewentualnych roszczeń
wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobisty przez
uczestnika, osobą v,lyłącznie odpowiedzialną i zobowiązartą do wszelkich roszczeń
jest uczestnik konkursu.

4. Organtzator zasttzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych
prac, a także do publikacji ich fragmentów.

§4

Prace Jury

1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia zwycięzców dokona Jury powołane przez
Organizatora.

2. Głównymi kryteriami oceny prac będą:

- walory ar:tystyczne,

- prezentacja własnych przemyśleń i refleksji,
- koncepcja, pomysł i spójność.

3. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalnę.

§5

Nagrody i wyróżnienia

1. Prace konkursowe oceniane będą w każdej kategorii, w której przewiduje się
przyznanle I, II i ilI nagrody oraz v,ryróżnień.



2. Miejsce i termin ogłoszenia wyników i rozdania nagród zostaną podane przez
Or ganizatora na stronie intęrnetowej www.auschwitz.org.

3 . Nieodebrane nagrody przechodzą na własnoś c Or ganizatora konkursu.

§6

postanowienia końcowe

1. Kwestie spome i stany faktyczne nieobjęte treścią niniejszego Regulaminurozsttzyga
Orgartizator, których decyzje w tej mierze są niepodważalne.

2. Organizatot zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z koŃursu
w przypadku naruszenia przęz danego uczestnika postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do uniewńntęniakonkursu nakńdymjego etapie,

aw szczególności w przypadku:

a) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,

b) gdy żadnaz dostarczonych prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,
c) niezadowalaj ącego poziomu artystycznego prac koŃursowych.

5. Dodatkowych informacji na temat koŃursu, jego warunków udziela:

Katarzyna Odrzywołek
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście,
tel. 03 3/844- 8 1 -8 1, e-mail : katarzvna.odrzywolek@auschwitz.org

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia l /lł\r-//
,Ą l{

,/,*Y j /
Zastępca Dyrektora
Aridrze; Kacorzyk
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ZAŁACZNIKNR l

DO REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU

OSWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE PRAW MAJĄTKOWYCH

Jako uczestnik/przedstawiciel ustawowy uczestnika* niniejszym
oŚwiadczam, że z momentęm przekazania pracy na konkurs pt. Auschwitz, a postrzeganie
współczesnego Świata... przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo własności do egzemp|arza
pracy lub noŚnika, na którym praca została utrwalona oraz nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do
przedmiotowej pracy konkursowej na następujących polach eksp|oatacj i :

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - w}twarzanie techniką drukarską,
reprograftczną, zapisu magneĘcznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi innymi
tęchnikami na wszęlkich formach nośników;
wprowadzenia do obrotu (odpłatnie lub nieodpłatnie) w publikacjach i innych
utworach wydawanych w kraju i za granicą, jako utwory samodzielne lub utwory
łączne (tj. połączone z innymi samoistnymi utworami);w nieograniczonym nakładzie,
wprowadzenia zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mogł
mieĆ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także w Internęcie
wykorzys§wania do celów promocji i reklamy ofaz w opracowaniach .

wykorzystania w innych utworach m.in, naukowych, edukacyjnych,
dokonyrvanie opracowań utworów, w tym łączeniu utworów lub ich poszczególnych
części z innymi utworami, dzielenia utworu wedle własnego uznania,

h) wykonywanię lub zlecanie tłumaczeń na języki obce,
i) wykorzystaniu utworu w celu jego publicznego wygłoszenia m.in. podczas

seminariów, wykładów, prelekcj i, w arsńatów,
j) nadawanie i reemisja.

Ponadto wyrażam nieodpłatnie zgodę nawyłączne wykonyrvanie zależnych praw autorskich do pracy
konkursowej na polach eksploatacji wyżej wymienionych .

(data i cz}telny podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego*)

a)

b)

e)

0
g)

c)
d)

*niepotrzebne skreślić



ZAŁACZNIK NR 2

DO REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHW]TZ-BIRKENAU W OŚWIECIMIU

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

doĘcry osoby niepełnoletniej

Ja niżej podpisany/a, ..... jako
przedstawiciel ustawowy
nieletniego.

(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

wyrażam zgodę na jego udziŃ w konkursie pt. Auschwitz, a postrzeganie współczesnego świata... na
zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z treścią ww.

jego warunki.

Regulaminu konkursu i w pełni akcepĘę

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego.)

Oświadczam , że zostałem/am poinform owanyla przez Organizatora o następującej treści. W związku

z art, 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z ż7 .04.ż016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepĘrvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych - RODO):

l.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym tj w celu i zakresie związanym z organizacją

i przeprowadzeniem konkursu pt, Auschwitz, apostrzeganie współczesnego świata..,

2.Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

w Oświęcimiu, ul, Więźniów Oświę cimia 20, 3ż-603 Oświęcim,

3.PrzYsługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości

aktualizacji, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi

organu nadzorczego.

4.Podanie danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne w zakresie niezbędnym do realizacji celu,

ich

do

(datą i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)



ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIECIMIU

OSWIADCZENIE

Jako uczestnik /przedstawiciel ustawowy oświadczam, że zg]oszona do konkursu pt. Auschwitz,
p o s tr z e gani e w sp ół c z e sn e go św iata... praca j est wynikiem twórczości

(imię i nazuisko uczestnika konkarsu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

Oświadczam, że o posiadaniu wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do ww. pracy
konkursowej ) oraz) iż wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach (w przypadku
wykorzystania zdjęó w pracy konkursowej) w Wm Uczestnik, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie
ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

Uczestnik konkursu/przedstawiciel ustawowy oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Organizatora otaz wobec osób trzecich w przypadku, gdy nadesłana praca konkursowa narusza prawa
osób trzecich, w tym osobiste i majątkowe prawa autorskie oraz dobta osobiste.

podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego*)

*niepotrzebne skreślić



ZAŁACZNIK NR 4

DO REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W oŚWIĘCIMtU

ośwrłlczENIE
o zapoznnniu się i akceptacji treści regulaminu

Jako uczestnik .... ........ w konkursie pt. Auschwitz, a postrzeganie
współczesnego S.rotr...'.;i;i;j.ry*"oS*iua""urn, że zapoznałem się z treścią Regulaminu w/w
konkursu i w pełni akceptujęjego warunki.

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego)

Oświadczam, że zostałem/am poinformowanyla przez Organizatora o następującej treści. W związku

z aft. 6 ust. l pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zż7.04.ż016 r.

w sprawie ochrony osob ftzycznych w rwiązkl z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych - RODO):

l.Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym tj w celu i zakresie związanym z organizacją

i przeprowadzeniem konkursu pt. Auschwitz, apostrzeganie wspołczesnego świata,,.

2.Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświę cimia 20, 32-603 Oświęcim.

3.Przysfuguje Panr.r/Pani prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości

aktlalizacji, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przeFłarzania, złożenia skargi

organu nadzorczego.

4,Podanie danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

ich

do

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawoluego)


