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Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki 

   Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą 

Regulamin konkursu „Niepodległość i Pamięć” 

Konkurs „Niepodległość i Pamięć’ realizowany jest w ramach projektu „Dla Niepodległości” 

współfinansowanego ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadań  publicznych w 

zakresie opieki nad Polonią  i Polakami za granicą w 2018 r. 

Konkurs „Niepodległość i Pamięć’ (zwane dalej „Konkursem”) ma na celu promocję 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę przez społeczeństwo polskie na Ukrainie, aktywne włączenie 

w obchody: uczniów, młodzieży, nauczycieli, rodziców i dziadków oraz upowszechnienie pamięci o 

przeszłości i teraźniejszości Polski. 

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Konkursie. 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wolność i Demokracja z siedzibą w Warszawie przy Al. 

Jerozolimskich 30/14.  

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Ukrainy. 

1.3. W ramach konkursu powołanych zostanie 40 komisji konkursowych w różnych miastach Ukrainy. 

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Termin 

nadsyłania prac upływa 31.08.2018. 

1.5 Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 4 ukraińskich miastach podczas 

uroczystej gali. Miasta finałowe zostaną wskazane do dnia 15.09.2018r. 

2. Zasady uczestnictwa 

2.1. Konkurs skierowany dzieci i młodzieży  polskiego pochodzenia zamieszkujących Ukrainę, którzy 

nie ukończyli 25 roku życia. Każdy z uczestników indywidualnych lub organizatorów dokonuje 

rejestracji za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie 

internetowej Organizatora www.wid.org.pl do dnia 15 czerwca 2018 roku.   

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.  

2.3. Przystępujący do Konkursu uczestnik lub organizator podaje swoje dane osobowe w formularzu 

rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 1, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie przez 

Organizatora w celu dokumentacji i rozliczenia Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97). 

2.4. Organizator zastrzega, że w Konkursie może wziąć udział ograniczona liczba osób. W wypadku 

przekroczenia możliwej liczby uczestników, o przyjęciu uczestników do udziału w Konkursie 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

2.5. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru organizatorów uroczystej Gali i osób sprawdzających 

prace.  

http://www.wid.org.pl/
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2.6. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma do uzupełnienia Zeszyt wspomnień i będzie miał za 

zadanie przeprowadzić wywiad z osobą/ osobami, które pamiętają walki o niepodległość, polskie 

tradycje z tamtych czasów, obchody niepodległości w przeszłości i chcą się podzielić swoimi 

sposobami na pielęgnowanie polskości.  

2.7. Sprawdzeniu podlegają gotowe prace przekazane do komisji w jednym z 40 miast na Ukrainie do 

31 sierpnia 2018r.  Dokładne placówki zostaną wskazane w lipcu 2018 r.  

3.4. Z momentem przekazania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

oraz spisanego wywiadu, twórca staje się uczestnikiem Konkursu. 

3. Jury 

3.1. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz osób 

wydelegowanych.  

3.2. Jury wybierze 4 zwycięzców konkursu spośród 40 prac wyróżnionych przez komisje.  

4. Harmonogram Konkursu 

4.1. Organizator informuje, że przyjęty został następujący harmonogram Konkursu: 

 Czerwiec – rekrutacja do projektu 

 Lipiec – sierpień – przeprowadzanie wywiadów 

 Wrzesień – październik – sprawdzanie prac konkursowych, podsumowanie konkursu 

 Listopad - uroczyste gale, publikacja albumu ze zwycięskimi fragmentami  

5. Nagrody 

5.1. Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną przyznane 4 głównym laureatom Konkursu, na podstawie 

decyzji Jury.  

5.2. Wyróżnienia zostaną przyznane 36 osobom.  

5.3. W celu otrzymania nagrody głównej każdy laureat zobowiązany jest do okazania dokumentu 

tożsamości ( w przypadku dzieci niepełnoletnich – dokument tożsamości rodzica). 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn od 

niego niezależnych, w szczególności w przypadku, gdy Uczestnik podał na formularzu nieprawdziwy 

adres lub niepoprawne dane lub jeśli laureat nie wskazał danych na formularzu, bądź wskazane dane 

okazały się nieprawdziwe lub niepoprawne,  

5.5. Laureaci potwierdzają odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody. 

W przypadku nieodebrania nagrody z powodu nieobecności Twórcy – nagroda będzie dostępna do 

odbioru w siedzibie Organizatora do 14 dni po uroczystej gali. W przypadku odmowy odbioru 

nagrody lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji 

Organizatora. 
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5.6. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny; uprawnienie do 

nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią,  

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród,  

6.  Prawa Autorskie 

6.1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, 

Organizator nabywa własność pracy zgłoszonej przez Uczestnika na konkurs. 

Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa 

autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji: promocja na 

stronach i w mediach społecznościowych organizatora, publikacja fragmentów pracy w zbiorowym 

albumie. 

 6.2. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w odniesieniu do 

zgłoszonej przez niego do udziału w Konkursie pracy, uzyskał on odpowiednie zgody osób 

wypowiadających się w danej pracy na wykorzystanie ich wizerunków w pełnym zakresie.  

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny , przesłanie pracy konkursowej  oraz wzięcie udziału w 

Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 

7.2. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w siedzibie 

Organizatora oraz na stronie internetowej Fundacji. 

7.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli szczególne okoliczności będą tego wymagać) do 

unieważnienia Konkursu lub jego etapów.  

6.3. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować na adres: katarzyna.kapaon@wid.org.pl 

 


