
REGULAMIN AKCJI  

„Czerwcowe miejsca i obrazy. 65 lat później” 

 

1. Celem akcji „Czerwcowe miejsca i obrazy. 65 lat później” jest popularyzacja wiedzy 

o wydarzeniach z dnia 28 czerwca 1956 r. poprzez odwzorowywanie przez osoby biorące udział 

w akcji zdjęć wykonanych tego dnia w Poznaniu. W ten sposób zapoznają się z tłem 

historycznym, miejscami oraz uczestnikami pierwszego robotniczego strajku generalnego 

okresu PRL-u.  

2. Organizatorem akcji jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Poznaniu 

przy ul. Rolnej 45a. 

3. Akcja skierowana jest do młodzieży oraz dorosłych.  

4. Udział mogą wziąć zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy. Każdy z uczestników 

ma prawo do przesłania maksymalnie 3 fotografii. 

5. Zadaniem każdego z uczestników jest odwzorowanie wybranego zdjęcia. W celu 

realizacji akcji należy wybrać je z puli opublikowanej na stronie organizatora, wyłącznie z 

fotografii podpisanych w następujący sposób – zdjęcie nr 2; zdjęcie nr 13 itd.  

6. Nie jest wymagane odwzorowanie wszystkich osób znajdujących się na zdjęciach – 

wybór konkretnych postaci należy do uczestników.  

7. Ocenie będzie podlegać stopień wierności odwzorowania wybranej fotografii – wybór 

miejsca, dobór rekwizytów, strojów itd. Sposób wykonania zdjęcia oraz kreatywność 

uczestnika.   

8. Fotografie należy wykonywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osoby 

nieletnie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela). W niektórych miejscach 

przedstawionych na zdjęciach obecnie nie będzie możliwości ich wykonania – zostało to 

uwzględnione przez organizatora, dlatego zaleca się wybranie miejsc bezpiecznych – 

przypominających przestrzeń ze zdjęć.  

9. Zgłoszenia zawierające zdjęcie, formularz oraz oświadczenie można nadsyłać do dnia 

28 czerwca 2021 r. na adres mailowy: julia.kilanowska@ipn.gov.pl. W tytule maila należy 

mailto:julia.kilanowska@ipn.gov.pl


zamieścić nazwę akcji: „Czerwcowe miejsca i obrazy. 65 lat później”. W załączniku powinno 

znajdować się zdjęcie w formacie jpg, podpisane tak jak fotografia, której jest odwzorowaniem 

(np. zdjęcie nr 12). Dodatkowo należy załączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz 

wymagane zgody (załącznik nr 2) potwierdzając, że praca jest autorska i nie była wcześniej 

publikowana ani nagradzana w innych konkursach. 

10. Uczestnicy otrzymają elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.  

11. Fotografie wyróżnione na podstawie ocen komisji zostaną opublikowane na stronie 

internetowej oraz mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w 

Poznaniu. 

12. Dla autorów wyróżnionych prac zostały przewidziane nagrody.  

13. Dla wyróżnionej placówki - szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej, z której 

wpłynie najwięcej zgłoszeń zostały przewidziane nagrody. 

14. Udział w akcji „Czerwcowe miejsca i obrazy. 65 lat później” jest równoznaczny z 

wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych, zawartych 

w oświadczeniu i formularzu zgłoszeniowym (mail, telefon kontaktowy) w związku z realizacją 

akcji (w przypadku uczestników nieletnich zgodę wyraża rodzic/opiekun prawny). 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji 

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

Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. 

15. Oświadczenie (załącznik nr 2) podpisać musi każdy z uczestników przedstawionych na 

fotografii. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia akcji bez 

podania przyczyn. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie 

internetowej.  

17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu, w 

szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych lub istotnych zdarzeń mających wpływ 

na organizowanie akcji.  

18. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 

regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z akcji.  

19.  Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 


