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Życie za okupacji 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Regulamin dotyczy Konkursu „Życie za okupacji” zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku oraz Fundacja 

Ari Ari z Bydgoszczy, zwane dalej „Organizatorami”. 

3. Konkurs poświęcony jest upamiętnieniu 75. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz  

80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

4. Misją Konkursu jest umożliwienie uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

rozwijania wiedzy w dziedzinie historii, mediów oraz aktywizacja społeczeństwa lokalnego.  

5. Celem Konkursu jest uaktywnienie młodych ludzi i edukacja w zakresie historii najnowszej. 

6. Konkurs odbywa się w terminie 27.05.2019– 14.09.2019 roku. 

7. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. w Centrum Kultury 

„Browar B.” we Włocławku. 

8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu 

zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Włocławka. Uczniowie biorą udział w zespołach 2 - 5 osobowych.  

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Tematem przewodnim konkursu jest historia II Wojny Światowej oraz Powstania 

Warszawskiego, wpływu tych wydarzeń na młodych ludzi i życie codzienne w tamtym okresie. 

2. Forma prac konkursowych obrazujących temat przewodni jest dowolna, np. piosenka, plakat, 

tekst, film (max. 5 minut), wydarzenie, wystawa, obraz/rysunek, zdjęcie. Prace nie mogą 

naruszać zasad współżycia społecznego i zasad kultury.  

3. Każdy zespół może zgłosić więcej niż jedną pracę.  
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4. Każda praca musi być odpowiednio udokumentowana na formularzu zgłoszeniowym 

dostępnym na stronie organizatora. 

5. W przypadku wydarzenia konieczna jest obszerna fotorelacja i relacja pisemna.  

6. W przypadku zdjęć Uczestnicy Konkursu muszą samodzielnie wydrukować swoje prace, 

oprawić je oraz podać tytuł i dane autora. 

7. Prace muszą być dostarczone do Centrum Kultury „Browar B.” w terminie do 14 września 

2019 r. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie pracy 

uniemożliwiające ocenę. 

8. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej opublikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym innym Konkursie, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie prace, tzn. zdjęcia 

umieszczane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, 

Instagram, Pinterest itd. oraz blogach. 

10. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków. 

11. Organizator ma prawo wykorzystywać prace nadesłane przez Uczestnika wyłącznie  

w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych,  

z których nie czerpie korzyści majątkowych. Zgłoszenie prac jest równoznaczne  

z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie prac 

na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych 

fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (płyta CD, DVD, pendrive itp.) dla 

celów konkursowych. 

12. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, 

 do którego posiada pełnię praw autorskich, nie narusza praw autorskich osób trzecich, 

przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek 

zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora 

na odpowiedzialność wobec osób trzecich. 

 

§ 4. CZĘŚĆ KONKURSOWA 

1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają ocenie Komisji Konkursowej powołanej 

przez Organizatora. 

2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie 16 lub 17.09.2019r. 

3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 września 2019 r. w Centrum 

Kultury „Browar B.” 

5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu 
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§ 5. NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego  

w Warszawie w październiku lub listopadzie 2019 r. Przewidywane są także nagrody rzeczowe. 

2. Wskazana jest obecność podczas finału przedstawicieli wszystkich zespołów 

Uczestniczących w Konkursie. 

 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia Konkursu przez Organizatorów. 

2. Uczestnicy oświadczają, że zostali poinformowani, o przysługującym mi prawie dostępu  

do swoich danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, 

czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one 

niekompletne, nieaktualne, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne  

do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez dostarczenie takiego pisemnego żądania 

do Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.  

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie  

i rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach audiowizualnych, audio  

i fotograficznych lub ich fragmentach (zwane dalej „Materiałami”), wykonanych w trakcie 

finału konkursu w dniu 18 września 2019 r. w Centrum Kultury „Browar B.”. Zgoda niniejsza 

obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, obróbkę, powielanie oraz 

rozpowszechnianie Materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i 

metody przez Centrum Kultury "Browar B." na terytorium całego świata, bez ograniczeń 

czasowych.  

 

 

Kontakt: Justyna Rykowska, jrykowska@ckbb.pl, tel. 54 4270236. 
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