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§ 1 

Cele konkursu 

Celem konkursu kierowanego do młodzieży w wieku szkolnym jest rozpowszechnianie 
szeroko pojętej edukacji związanej z Historią Polski. W szczególności też propagowanie 
wiedzy historycznej z zakresu odzyskania przez Polskę niepodległości w związku z 
obchodami  stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ponadto celem 
konkursu jest rozpowszechnianie wśród młodzieży treści edukacyjnego serwisu 
HISTORIAPOSZUKAJ.PL, projektu realizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
a od 2018 roku – w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin ustala zasady i warunki organizacji konkursu, wyłaniania laureatów oraz 
sposób powoływania i działania jury konkursu. 

2. Podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Konkurs trwa od 27.06.2018 do 11.07.2018  

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jak również 
dostarczenie nagród jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Uczestnik konkursu, który bierze udział w konkursie niniejszym oświadcza, że zapoznał 
się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wszelkie jego postanowienia. 

§ 3 

Zasady i warunki zgłaszania prac 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie do Konkursu Pracy konkursowej 
przez formularz konkursowy (Formularz konkursowy), na stronie konkursowej (Strona 
konkursowa). 

2. Uczestnik Konkursu to osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat. Uczestnik 
niepełnoletni może brać udział w Konkursie, wymaga to uzyskania zgody od jego 
przedstawicieli ustawowych. Uczestnikiem konkursu może być osoba mająca miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

3. Zasady zgłaszania Pracy konkursowej:  

a. Praca konkursowa: 
Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła na naszywkę historyczną - 
zgodnie z zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie konkursowej. 

b. Zgłoszenie:  
Pracę konkursową należy zgłosić przez formularz konkursowy, który jest na 
Stronie konkursowej: https://historiaposzukaj.pl/konkurs. Formularz konkursowy 
musi zostać wypełniony przez Uczestnika konkursu prawidłowo, tzn. musi 
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zawierać wpisane hasło konkursowe oraz e-mail Uczestnika. Ponadto muszą 
zostać potwierdzone wszelkie zgody wymagane do zgłoszenia pracy 
konkursowej, Regulamin konkursu - zgodnie z zgodnie z instrukcjami zawartymi 
na Stronie konkursowej. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego  akceptację 
Regulaminu Konkursu oraz zgody powinni wyrazić jego przedstawiciele ustawowi. 

c. Termin zgłaszania Pracy konkursowej: 
Zgłoszenie do udziału w Konkursie musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 
27.06.2018 i nie później niż dnia 11.07.2018. Zgłoszenia wcześniejsze lub 
późniejsze nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

d. Ilość zgłoszeń: 
Uczestnik Konkursu w jednym dniu trwania Konkursu może przesłać nie więcej 
niż jedno Zgłoszenie. W sytuacji gdy Uczestnik prześle w danym dniu kilka 
Zgłoszeń wówczas tylko pierwsze z nich będzie brane pod uwagę w Konkursie.  

4. Uczestnik może przesłać wyłącznie prace konkursową, którą sam wymyślił. W 
przypadku, gdy Praca konkursowa stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszelkie 
prawa autorskie. Przesłanie Pracy konkursowej za pomocą Strony konkursowej przez 
Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe 
prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 

5. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające elementy powszechnie 
uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób 
trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie 
przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym 
Konkursem. 

7. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne. 
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, 
poz. 833) przez NIMOZ w celu prowadzenia procedury konkursu. 

§ 4 

Zasady przyznawania nagród w Konkursie 

1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 30.07.2018 i będzie polegało na 
wyborze 20 najciekawszych Prac konkursowych. Pod uwagę będzie brana: oryginalność 
pracy, kreatywność a także walory artystyczne Pracy konkursowej.  

2. Na potrzeby konkursu zostanie powołana trzyosobowa Komisja Konkursowa, która 
dokona wyboru zwycięzców Konkursu większością głosów. W skład komisji wejdą osoby 
wskazane przez Organizatora.  

3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia będące w zgodzie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. Natomiast nie zostaną uwzględnione 
Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie lub też przez 
osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie 
udziału w Konkursie. 
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4. W wypadku nadesłania takich samych Prac Konkursowych przez różnych Uczestników 
konkursu rozpatrywana będzie przez Komisje konkursową tylko odpowiedź, która została  
zgłoszona najwcześniej. 

5. Lista zwycięskich Prac konkursowych zostanie ogłoszona profilu Facebookowym 
Organizatora: https://www.facebook.com/historiaposzukaj nie później niż do dnia 
06.08.2018.  

 

§ 5 

Nagrody 

1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody:  

1. 3 nagrody za 1-3 miejsce w Konkursie, z których każda składa się z:  
- naszywki, koszulki, torby, kubka, notatnika, pendrive’a  

2. 5 nagród za 4-8 miejsce w Konkursie, z których każda składa się z:  
- koszulki, torby, kubka, notatnika 

3. 12 nagród za 9 - 20 miejsce w Konkursie, z których każda składa się z: 
- torby, kubka, notatnika 

4. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej, 
przesłanej na adres korespondencyjny który Uczestnik jest zobowiązany przesłać na 
prośbę Organizatora.  

5. W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w § 3, w 
punkcie 6 Uczestnik traci prawo do nagrody, która to nagroda pozostanie w 
dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że nagroda ta przypadnie 
kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem. 

6. Postanowienia powyższego punktu stosuje się odpowiednio również w przypadku nie 
odebrania nagrody przez Zwycięzcę z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 
30 dni od momentu kiedy mógł on taką nagrodę odebrać.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem 
błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników konkursu. 
 

 § 6 

Reklamacje 
 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane 

pisemni, listem poleconym na adres Organizatora ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa 
z dopiskiem „Konkurs Historia: Poszukaj” w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.   
O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 

2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak 

również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 
4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

reklamacji Organizatorowi. 
5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. 
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6. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres 
podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 7 

Prawa własności intelektualnej  

7. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania fragmentów lub całości 
zgłoszeń konkursowych lub ich opublikowania w wybranych przez siebie polach 
eksploatacji, wyłącznie w celu promowania konkursu. 

8. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej nagrody, bez odrębnej 
odpłatności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw 
majątkowych do nagrodzonych odpowiedzi na Zadania Konkursowe stanowiących utwór, 
w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:  

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia 
egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera; 
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności 
za pośrednictwem sieci Internet; 
e) zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych. 

9. Zwycięzcy zezwalają Organizatorowi na zmianę treści i formy utworu.  
 

  

  

  

 
 


