
REGULAMIN KONKURSU  

 

„Poezja wyklęta”  

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2019 r. 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

 

1. Organizatorem konkursu regionalnego „Poezja wyklęta” zwanego dalej Konkursem jest 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.  

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

i ponadpodstawowych skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół 

muzycznych, ognisk artystycznych, harcerstwa itp., z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej.  

3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: marzec 2019 r. 

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

5. Celem Konkursu jest:  

   1/ przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu „Żołnierzy Wyklętych”, dokumentowanie często 

trudnej i dramatycznej historii, 

   2/ poznanie i utrwalanie wartości patriotycznych narodu polskiego jako wartości aktualnych 

i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa, 

   3/poznawanie i dokumentowanie informacji o osobach zaangażowanych w walkę 

o niepodległość państwa polskiego, 

   4/ odkrywanie epizodów związanych z historią antykomunistycznych organizacji 

niepodległościowych działających na terenie pow. poznańskiego, 

   5 /edukacja historyczna poprzez sztukę , 

   6/ zachęcenie do refleksji nad treścią utworu, poprzez pracę nad własną aranżacją,  

   7/ rozwijanie aktywności twórczej młodzieży,  

6. Zadaniem uczestników jest stworzenie muzyki do jednego wybranego przez siebie, 

niepublikowanego nigdzie wcześniej utworu, którego treść znajduje się na stronie internetowej 

IPN Oddział w Poznaniu, a następnie przesłanie nagrania do Organizatora. Treść tychże 

utworów, wierszy i piosenek została zaczerpnięta  z akt spraw członków ugrupowań podziemia 

niepodległościowego, działających na terenie województwa wielkopolskiego w latach 40-tych 

XX wieku, przechowywanych obecnie w zasobie Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu. 

Na stronie internetowej dostępna będzie również informacja o historii tychże oddziałów. 

 

§ 2. Zasady udziału w Konkursie 
 

1. Udział w  Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Mogą wziąć w nim udział soliści i zespoły.  

2. Uczestnicy zobowiązani są wyłącznie drogą mailową w formacie mp3 przesłać demo 

jednego utworu razem ze skanem wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (Załącznik nr 1 

do Regulaminu). Prace będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2019 roku  pod adresem 

mailowym: anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl . 

3. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika do Konkursu jest informacja zwrotna. W 

przypadku braku odpowiedzi zgłoszenie należy przesłać powtórnie.  

4. W zależności od charakteru zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie podział Konkursu na 

kategorie np. wiekowe, soliści, zespoły.  

mailto:anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl


5. Informacje o zwycięzcach Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Organizatorów: www.poznan.ipn.gov.pl do 9 marca 2019 r.  

6. Prace Uczestników Konkursu nie będą zwracane autorom. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania utworów Uczestników Konkursu  

do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach lub w 

całości – na zasadach określonych w oświadczeniu Uczestnika Konkursu, zawartym w Karcie 

Zgłoszenia. 

8. Autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich utworów konkursowych,  

pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację o następującej treści: Praca została 

przygotowana  i wykorzystana w Konkursie „Poezja wyklęta” dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych w 2019 r. zorganizowanym  przez  Oddziałowe Biuro 

Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. 

9. Dane osobowe uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ); Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (określane jako 

„RODO”) oraz Zarządzenia Nr 25/18 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu  z dnia 22 maja 2018r. w sprawie ochrony danych 

osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej -  Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

 

 

§ 3. Komisja Konkursowa 
 

1. Komisja Konkursowa jest powoływane przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. 

2. W skład Komisji wchodzą 3 osoby.  

3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie na podstawie KARTY OCENY PRACY 

KONKURSOWEJ (Załącznik nr 2 do Regulaminu) laureatów Konkursu, natomiast 

przewodniczący Komisji czuwać będzie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

4. Komisja ocenia nagranie pod względem:  

     1/ kompozycja utworu 

     2/ aranżacja utworu 

     3/ ogólny wyraz artystyczny utworu 

     4/ zgodność z zasadami tworzenia nagrania muzycznego 

     5/ twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu 

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.  

 

§ 4. Nagrody i wyróżnienia 
 

1.Finał Konkursu odbędzie się w marcu 2019 r.  

2.Zwycięskie utwory zostaną nagrane w profesjonalnym studiu i zaprezentowane szerszej 

publiczności. Ponadto zostaną przyznane nagrody, wyróżnienia i dyplomy, w zależności od 

liczby zgłoszeń oraz wartości nagrania. 

 

 

http://www.poznan.ipn.gov.pl/


 

§ 5. Postanowienia końcowe 
 

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 stronie internetowej 

Organizatora: www.ipn.gov.pl, 

 

Koordynator: 

Anna Chmielewska-Metka 

anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl 

tel. 61 83 56 953 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Uwaga: Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Konkurs  
 

„Poezja wyklęta”  

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2019 r. 

                         

 

Kategoria: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa 

proszę podkreślić właściwe 

 

Tytuł utworu (nadany przez autora/autorów/zespół) 

 

 

 

Imię i nazwisko autora/autorów utworu lub 

nazwa zespołu 

 

 

 

 

 

Klasa: 

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) 

 

 

 

 



 

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca  pt. 

 

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

 

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

 

jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw 

innych  osób  oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.  

 

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

 (imię i nazwisko Uczestnika konkursu / rodziców, opiekunów prawnych w przypadku 

Uczestnika niepełnoletniego lub opiekuna naukowego) 

 

Wyrażam zgodę: 

- na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych organizatorów konkursu oraz ich 

przetwarzanie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych ( Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1000 ); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r .w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (określane jako "RODO") oraz Zarządzenia Nr 25/18 Prezesa Instytutu Pamięci 

Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu  z dnia  

22 maja 2018r. w sprawie ochrony danych osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, w celu przeprowadzenia konkursu 

oraz dalszego wykorzystania prac.  

- podawanie przez Organizatora do publicznej informacji (w tym podpisywanie publikowanej 

pracy konkursowej): imienia i nazwiska autora pracy, jego wieku, szkoły. 

- wykorzystanie i udostępnienie wizerunku w/w autora nadesłanej pracy (prac) w szczególności 

poprzez wykonanie fotografii uczestnika konkursu i opublikowanie tych fotografii na stronie 

internetowej organizatorów. 

 

Udzielam niniejszym nieograniczonej w czasie i przestrzeni nieodpłatnej licencji na 

wykorzystanie przez Organizatorów, niezależnie, na równych prawach mojej pracy na 

następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu  lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiejkolwiek inne zmiany), 

d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne udostępnianie 

w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w innych sieciach, 

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) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworu oraz rozporządzenie 

i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w 

niniejszej umowie, 

h) prawo do wykorzystywania do oznaczania lub identyfikacji działalności 

Zamawiającego, a także do celów edukacyjnych i naukowych. 

 

Informacja:  

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie , adres: ul. Wołoska 

7, 02-675 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. Wołoska 7, 02-675 

Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych, tel. 22 581-85-11. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 

a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego. 

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. 

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo przenoszenia danych. 

 

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

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

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

 

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

 

(miejscowość, data, podpis autora/ autorów – rodziców, opiekunów prawnych lub 

opiekuna naukowego w przypadku autora niepełnoletniego)  
 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

KARTY OCENY PRACY KONKURSOWEJ  

 

„Poezja wyklęta”  

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2019 r. 

 

Autor/ autorzy utworu/nazwa zespołu: 

 

Opiekun autora/ autorów/zespołu: 

 

Tytuł utworu:  

 

 

Oceniający: 

 

1……………………………………. 

 

2……………………………………. 

Szkoła: 

 

 

Kryteria i skala ocen utworu wykonanego przez autora/autorów/zespół. 

Obszar oceny Recenzent 1  Recenzent 2  

Kompozycja utworu (0-5)   

Aranżacja utworu (0-5)   

Ogólny wyraz artystyczny utworu (0-5)   

Zgodność z zasadami tworzenia nagrania muzycznego (0-5)   

Twórcze podejście do tematu, oryginalność pomysłu (0-5)   

Razem punktów:  

…….…..(0-25) 

 

……….(0-25) 

Suma pkt za utwór: 

 

  

….…….(0-50) 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:  

 

1. ……………………………… 

2. ……………………………... 

 

Podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej: 

…………………………………… 

 

 


