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REGULAMIN 
MULTIMEDIALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Telewizją Polską S.A. oddział w Poznaniu, 
Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w 
Poznaniu ogłasza Konkurs multimedialny pod hasłem: MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE. 
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE WSPOMNIENIACH RODZINNYCH - edycja 2. 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Konkurs  MOJE  POWSTAŃCZE  KORZENIE.  POWSTANIE  WIELKOPOLSKIE  WE  
WSPOMNIENIACH RODZINNYCH organizowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego 
zwanego dalej „Organizatorem”, we współpracy z Telewizją Polską S.A. oddział w 
Poznaniu, z siedzibą ul. Serafitek 6, 61-144 Poznań, Instytutem Pamięci Narodowej 
oddział w Poznaniu z siedzibą ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań oraz Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, zwanymi dalej 
„Podmiotami Współpracującymi”.  

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.  
3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Informacja o Konkursie publikowana jest na stronie Organizatora oraz Podmiotów  

Współpracujących. 
 

5. TVP S.A oddział w Poznaniu zapewni należyte rozpropagowanie informacji o 
Konkursie w środkach masowego przekazu. 

 
6. Kuratorium Oświaty w Poznaniu zapewni należyte rozpropagowanie informacji o 

Konkursie we wszystkich placówkach szkolnych w Polsce. 
7. Termin nadsyłania prac: 11.11.2022 r. – 16.02.2023 r. 

 

 

§2 Cele Konkursu 
 

1. Zwrócenie uwagi na znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla losów Polski. 



2. Zainteresowanie najnowszą historią Polski. 
3. Przybliżenie drogi Polski do odzyskania niepodległości.  
4. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej dziedzictwa narodowego oraz opieki i ochrony 

sprawowanej przez Polskę nad obiektami grobownictwa wojennego.  
5. Kształtowanie w młodzieży takich wartości jak wolność i patriotyzm, w szczególności 

poprzez ukazanie historii własnej rodziny lub przyjaciół rodziny. 
 

 

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie 
 
 

 

1. Uczestnikami Konkursu zwanymi dalej „Uczestnikami” są uczniowie szkół 
podstawowych z klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych.  

2. Każda szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie trzech Uczestników, 
którzy mogą swoją pracę przygotować indywidualnie lub w grupie.  

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.  
4. Uczestnicy  przygotowują  pracę  konkursową,  której  zasady  i ramy  określa  §  4 

Regulaminu  
5. Wraz z pracą konkursową Uczestnicy, przesyłają uzupełniony i podpisany Załącznik nr 

1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu.  
6. Komisja Konkursowa, której pracę i powołanie reguluje § 6 Regulaminu, wyłoni 6 

zwycięskich prac: 
a) 3 zwycięskie prace Uczestników z klas 4-8 szkół podstawowych; 
b) 3 zwycięskie prace Uczestników szkół ponadpodstawowych. 

7. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni na gali zorganizowanej przez Organizatora. 
 

 

§4 Praca konkursowa 
 

1. Prace należy przygotować w formie multimedialnej. Mogą to być: 
 

1) film, 
2) animacja komputerowa, 
3) album interaktywny, 
4) fotocast, 
5) videocast, 
6) projekt multimedialnej strony internetowej, 
7) interaktywne drzewo genealogiczne,  
8) inne formy multimedialne/interaktywne – z wyłączeniem wskazanych w §5 ust. 7 

Regulaminu. 
 

2. Pracę konkursową należy przesłać do 16.02.2023 r. drogą pocztową na adres: 
Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  w  Poznaniu,  al.  Niepodległości  16/18, 



 

61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie – edycja 2. 
 

3. Pracę konkursową należy zapisać na zewnętrznym nośniku pamięci: 
1) pamięci zewnętrznej USB, 
2) płycie CD/DVD. 

4. Koperta oprócz nośnika pamięci musi zawierać podpisane Załączniki nr 1 i 2 do 
Regulaminu. 

 

§5 Kryteria oceny 
 

1. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie osobno w dwóch kategoriach wiekowych: 
a) szkół podstawowych z klas 4-8; 
b) szkół ponadpodstawowych. 

2. Praca  konkursowa  zostanie  oceniona  pod  kątem  odniesienia  się  w  niej  do 
 

kwestii historycznych ujętych w ust. 3 oraz atrakcyjności formy przekazu i 
wykorzystanych źródeł.  

3. Praca konkursowa musi odnosić się do następującej tematyki historycznej: 
1) ujęcia wagi i znaczenia Powstania Wielkopolskiego dla Polski,  
2) ukazania polskiej drogi do niepodległości z perspektywy regionalnej – np. miejsca 

pochodzenia lub zamieszkania Uczestników, 
3) opisu przyczyn, przebiegu lub skutków Powstania Wielkopolskiego – w miarę 

 
możliwości z perspektywy członka rodziny, który brał w nim udział lub w jakikolwiek 
sposób miał możliwość jej obserwacji, lub w jakikolwiek inny sposób jej 
doświadczył. 

 
4. Forma przekazu powinna być możliwie jak najbardziej innowacyjna, jak również 

interesująca dla odbiorcy.  
5. Uczestnicy powinni w pierwszej kolejności skorzystać z kolekcji źródeł znajdującej się 

w zbiorach prywatnych (zdjęcia, pamiętniki, odznaczenia), o ile jest taka możliwość. W 
innym przypadku powinni skorzystać ze źródeł dotąd niepublikowanych lub mało 
znanych, znajdujących się w zasobach szeroko pojętych Instytucji Kultury.  

6. Długość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 7 minut. 
7. Klasyczne prace pisemne i prezentacje multimedialne przygotowane w programie 

PowerPoint nie będą poddawane ocenie. 
8. Prace Uczestników nie zostaną zwrócone. 

 

 

§6 Komisja Konkursowa 

 

1. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją”, jest powołana do oceny prac 
nadesłanych przez Uczestników.  

2. Komisja składa się z 7 członków będących przedstawicielami: 
 

1) Wojewody Wielkopolskiego – w liczbie 2 osób, 
2) Telewizji Polskiej S.A. oddział w Poznaniu - w liczbie 2 osób, 



3) Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu - w liczbie 2 osób, 
4) Kuratorium Oświaty w Poznaniu – w liczbie 1 osoby.  

3. Członków Komisji powołuje Wojewoda Wielkopolski  
4. Wojewoda Wielkopolski upoważnia członków Komisji do przetwarzania danych 

osobowych Uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i 
na czas jego trwania. Członkowie Komisji są zobowiązani do przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

5. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego jako 
Przewodniczący Komisji.  

6. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które zwołuje Wojewoda Wielkopolski, członkowie 
Komisji otrzymują wszystkie prace nadesłane przez Uczestników celem zapoznania i 
oceny.  

7. Prace zostaną dostarczone Członkom Komisji z podziałem na dwie 
kategorie:  

             a) szkoły podstawowe - klasy 4-8,  
b) szkoły ponadpodstawowe.  

8. W ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia Komisji, Przewodniczący zwołuje drugie i 
ostatnie posiedzenie Komisji, na którym zostaje dokonany wybór najlepszych prac w 
dwóch kategoriach wiekowych:  
a) szkół podstawowych klasy 4-8,  
b) szkół ponadpodstawowych. 

9.  Rozstrzygnięcie Komisji jest przygotowane w formie pisemnego werdyktu wraz 
z uzasadnieniem. 

10. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne.  
11. Komisja Konkursowa podaje do wiadomości wyniki Konkursu na witrynie 

internetowej Organizatora i Podmiotów Współpracujących. 
 

 

§7 Ochrona własności intelektualnej 

 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik/przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej 
oświadcza, że przenosi na Organizatora własność przesłanej na Konkurs pracy oraz bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe do niej na 
następujących polach eksploatacji: 

 
1) zwielokrotnianie dowolną techniką; 
2) utrwalanie dowolną techniką; 
3) publiczne wykonywanie/wystawianie; 
4) wyświetlanie; 
5) odtwarzanie; 
6) umieszczanie na stronach internetowych Organizatora;  
7) wykorzystanie w celach edukacyjnych oraz we wszelkich materiałach 

promocyjnych Organizatora. 



 
2. Uczestnicy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, 

pod warunkiem, że na pracy zamieszczą informację o następującej treści: Praca 
została przygotowana i wykorzystana w multimedialnym Konkursie historycznym  
MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE WSPOMNIENIACH 
RODZINNYCH - edycja 2 - przeprowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcia 
podejmuje Organizator.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 
Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie 
internetowej Organizatora i Podmiotów Współpracujących.  

3. Informacje na temat Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: 
ps@poznan.uw.gov.pl 



 
 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pieczęć szkoły 
 
 
 
 

 

…………………………………………… 

imię i nazwisko 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oświadczenie Uczestnika 
 

 

Oświadczam, że samodzielnie przygotowałem/przygotowałam pracę na Konkurs organizowany 

przez Wojewodę Wielkopolskiego pt: „MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE. POWSTANIE 
WIELKOPOLSKIE WE WSPOMNIENIACH RODZINNYCH – edycja 2”. Praca nie narusza 

praw autorskich osób trzecich. 
 
 
 
 
 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

 

……………………………………. 

czytelny podpis Uczestnika 

(w przypadku dzieci podpis 

rodzica, opiekuna prawnego) 



 
 
 
 

Załącznik nr 2  
ZGODA I OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja, ………………………………………………….. /imię i nazwisko/, wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/moich dzieci: 
 

1/ ..…………………………………………………………………………………………………………… 

………………. 
( imię i nazwisko, nazwa szkoły), 

 
 

 

w celach uczestnictwa w konkursie MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE 
WSPOMNIENIACH RODZINNYCH - edycja 2 związanymi z nim działaniami promocyjnymi, organizowanym 

przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
 
Zostałem/łam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo do wycofania 
zgody w dowolnej chwili. 
 
Zapoznałem/zapoznałam się z Informacją o prywatności dotyczącą przetwarzania moich danych / poniżej/. 
 

 

…………………………………….. 

czytelny podpis Uczestnika 

(w przypadku dzieci podpis rodzica, 

opiekuna prawnego) 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że z chwilą przesłania Organizatorowi pracy na Konkurs MOJE POWSTAŃCZE 
KORZENIE. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE WSPOMNIENIACH RODZINNYCH – edycja 2, ich 
własność nieodpłatnie przechodzi na rzecz Organizatora, oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych 

przenoszone zostają autorskie prawa majątkowe do pracy na następujących polach eksploatacji: 

 

1) zwielokrotnianie dowolną techniką; 

2) utrwalanie dowolną techniką; 

3) publiczne wykonywanie/wystawianie; 

4) wyświetlanie; 

5) odtwarzanie;  
6) umieszczanie na stronach internetowych Organizatora; 

7) wykorzystanie w celach edukacyjnych oraz we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora. 

 

z zachowaniem prawa do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem zamieszczenia 

na pracy informacji o następującej treści: Praca została przygotowana i wykorzystana w multimedialnym 
Konkursie historycznym MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE WE 

WSPOMNIENIACH RODZINNYCH – edycja 2 przeprowadzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
 

 

…………………………………………………………………………. 

czytelny podpis Uczestnika 

(w przypadku dzieci podpis rodzica,  
opiekuna prawnego) 



 
 
 
 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. 
Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl 

 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl 
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie MOJE POWSTAŃCZE KORZENIE i 

związanych z nim działań promocyjnych, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. 

 
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być: 

1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa;  

2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu i związanych z nim 

działań promocyjnych, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

 
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, 

osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  
− dostępu do treści danych oraz kopii danych,  
− do sprostowania danych,  
− do usunięcia danych,  
− do przenoszenia danych,  
− do ograniczenia przetwarzania danych,  
− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
− do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
− do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie i wynika z 

udzielonej zgody. 
 
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą poddawane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

mailto:wuw@poznan.uw.gov.pl
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