REGULAMIN KONKURSU Wojenne historie Lublina

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu Wojenne historie Lublina (zwanym dalej „Konkursem”) jest
Archiwum Państwowe w Lublinie z siedzibą przy ul. Jezuickiej 13, 20-950 Lublin (zwane dalej
„Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
3. Fundatorem Nagród (dalej „Nagrody”) jest Organizator.
4. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie komiksu (dalej „komiks”) związanego
tematycznie z Lublinem w czasie pierwszego roku okupacji podczas II wojny światowej
(wrzesień 1939 – wrzesień 1940). Komiks ma opowiadać o ludziach, wydarzeniach, jak
również miejscach, które wpisały się w historię Lublina tego okresu.
5. Celem konkursu jest:
a) zainteresowanie odbiorców tematyką II wojny światowej i zachęcenie ich do
poszerzenia swojej wiedzy historycznej,
b) propagowanie wartości patriotycznych wśród młodzieży,
c) upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
d) zapoznanie młodzieży z archiwaliami dotyczącymi historii Lublina i jego mieszkańców
w początkowym okresie II wojny światowej, przechowywanymi w Archiwum
Państwowym w Lublinie,
e) popularyzacja działalności Archiwum Państwowego w Lublinie i jego zasobu,
f) rozwijanie umiejętności plastycznych Uczestników.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat
Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
7. Informacja o Konkursie i Regulamin są dostępne na stronie internetowej Organizatora:
https://lublin.ap.gov.pl/

oraz

na

fanpage'u

Organizatora

na

portalu

Facebook:

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
8. Zapytania w sprawach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu należy kierować na
adres e-mail: konkurs@lublin.ap.gov.pl.
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§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami (dalej „Uczestnik”) konkursu mogą być uczniowie szkół średnich z terenu
Lublina.
2. Uczestnik reprezentujący szkołę przygotowuje komiks pod kierunkiem Opiekuna (dalej
„Opiekun”), będącego nauczycielem zatrudnionym w szkole, do której uczęszcza Uczestnik.
3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego
warunki oraz w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie, o którym mowa w § 3. jest równoznaczne z:
a) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonych
w § 7,
b) akceptacją Regulaminu,
c) oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego komiksu,
d) nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie komiksu na następujących polach
eksploatacji:
– prezentowanie w publikacjach Organizatora,
– bezterminowa prezentacja na stronach https://www.facebook.com/APwLublinie/ oraz
https://www.facebook.com/APwLublinie/,
– wprowadzanie do pamięci komputera.

§ 3. CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od 8 kwietnia do 18 czerwca 2019 r.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne
wykonanie zadania opisanego w § 1. Ust. 4 Regulaminu.
3. Każdy Uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową, stanowiącą zamkniętą całość, o
objętości nieprzekraczającej 20 plansz lub 20 stron broszury (10 kart).
4. Do Konkursu można na zgłaszać komiksy w formie tradycyjnej (papierowej).
5. Komiksy muszą być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
6. Termin przekazania komiksów Organizatorowi upływa z dniem 18 czerwca 2019 r.
7. Komiksy należy dostarczyć na adres:
Archiwum Państwowe w Lublinie
ul. Jezuicka 13
20-950 Lublin
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8. Do prac należy dołączyć notatkę zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik,
c) tytuł komiksu,
d) imię i nazwisko Opiekuna,
e) nazwa i adres szkoły,
f) adres e-mail Opiekuna lub szkoły,
g) telefon kontaktowy do Opiekuna lub szkoły.
9. Prace do wysyłki powinny być zapakowane w sztywną teczkę, co uniemożliwi ich
uszkodzenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione, niekompletne,
uszkodzone lub nieterminowe zgłoszenia do Konkursu.
10. Każdy Uczestnik może nadesłać maksymalnie jeden komiks (dotychczas niepublikowany).
11. Do Konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie komiksy, które w sposób oczywisty będą
nawiązywać do jego tematyki.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o zbyt niskiej
jakości technicznej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających wyżej
wymienionych warunków.
14. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Oceny komiksów zakwalifikowanych do Konkursu dokona jury powołane przez
Organizatorów. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem Konkursu,
b) adekwatne wykorzystanie materiałów archiwalnych i źródeł historycznych związanych
z tematem Konkursu,
c) jasność przekazu,
d) wartość artystyczna,
e) oryginalność pracy.
2. Jury dokona oceny komiksów oraz wyłoni laureatów w Konkursu, wskazując zwycięzcę.
Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznania nagród dodatkowych – wyróżnień.
3. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie
później niż 31 lipca 2019 r. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na stronach
Organizatora: https://www.facebook.com/APwLublinie/
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oraz https://www.facebook.com/APwLublinie/ poprzez podanie listy z nazwiskami
nagrodzonych Uczestników i nazwami szkół, które reprezentują. Laureaci zostaną również
powiadomieni o wygranych drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres podany
przez Opiekuna.
4. Organizator planuje wydanie specjalnego numeru biuletynu „Apla”, w którym zostaną
opublikowane wybrane komiksy spośród prac zakwalifikowanych do Konkursu.

§ 5. NAGRODY
1. W Konkursie przewidziano Nagrodę dla laureata I miejsca oraz Nagrody dodatkowe dla 5
wyróżnionych Uczestników, wyłonionych w sposób wskazany w § 4. Ust. 1 i 2.
2. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze biuletynu Archiwum
Państwowego w Lublinie „Apla”. Zwycięzca Konkursu otrzyma czytnik ebooków InkBOOK
Prime HD. Każdy z wyróżnionych Uczestników (I miejsce oraz 5 wyróżnień) otrzyma również
dyplom, komplet składający się z 32 pocztówek z reprodukcjami materiałów archiwalnych
przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie, kubek, pendrive, smycz oraz
przybory do pisania z logo Organizatora.
3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na
stronach

Organizatora:

https://www.facebook.com/APwLublinie/

oraz

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani
jakakolwiek inna nagroda.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników
Konkursu oraz danych Opiekunów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników i ich
Opiekunów, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
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§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich Opiekunów jest Organizator.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych przetwarzanych przez Organizatora:
e-mail: kancelaria@lublin.ap.gov.pl
tel. (81) 528 61 57
3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników i ich Opiekunów jest dokonanie
czynności

niezbędnych

do

prawidłowego

przeprowadzenia

Konkursu,

wyłonienia

zwycięzców oraz przekazania Nagród laureatom. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
Uczestnika oraz Opiekuna.
4. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) klasa, do której uczęszcza Uczestnik,
c) imię i nazwisko Opiekuna,
d) adres e-mail Opiekuna,
e) telefon kontaktowy Opiekuna.
Ponadto na potrzeby organizacji Konkursu przetwarza następujące kategorie danych:
a) nazwa szkoły,
b) adres korespondencyjny szkoły,
c) adres e-mail szkoły,
d) telefon kontaktowy szkoły.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez
Uczestników do Konkursu. Uczestnikom oraz Opiekunom przysługuje prawo dostępu do
swoich danych, ich zmiany bądź usunięcia, przy czym w momencie usunięcia danych
Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe Uczestników i ich Opiekunów będą przechowywane przez Organizatora przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród wyróżnionym
Uczestnikom.
7. Uczestnik oraz Opiekun ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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§ 8. PRAWA AUTORSKIE
1. Poprzez nadesłanie pracy na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do komiksu. Komiksy zgłaszane na Konkurs nie mogą
naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dób osobistych osób trzecich,
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od
dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja złożona przez Uczestnika powinna zawierać dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana mailowo lub listownie na adres Organizatora z dopiskiem
„Konkurs Wojenne historie Lublina z dnia 8 kwietnia 2019 r.”.
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r. i obowiązuje do 14 lipca 2019 r.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://lublin.ap.gov.pl/
oraz

fanpage’u

Organizatora

na

portalu

Facebook:

https://www.facebook.com/APwLublinie/.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakończenia Konkursu oraz pozostałych
terminów. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronach Organizatora:
http://lublin.ap.gov.pl/ oraz https://www.facebook.com/APwLublinie/.
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