REGULAMIN KONKURSU
„Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce”
I.
Zasady ogólne
1. Organizatorem konkursu pt. Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia
niepodległościowego w Małopolsce jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie zwane
dalej „Organizatorem”.
2. Współorganizatorem konkursu jest 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
zwana dalej „Współorganizatorem”.
II.
1.
2.
3.
4.

Cele konkursu
Wzmocnienie postaw patriotycznych w lokalnych społecznościach
Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów
Dokumentowanie czynów i losów polskich żołnierzy i partyzantów
Rozwijanie umiejętności inwentaryzowania obiektów: np. tablic pamiątkowych,
pomników, mogił, krzyży upamiętniających działania zbrojne Wojska Polskiego
i organizacji partyzanckich
5. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
III.
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs skierowany jest do zespołów uczniowskich średnich szkół mundurowych
województwa małopolskiego.
2. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 5. Liczba zespołów z danej szkoły
jest nieograniczona.
3. Przystąpienie zespołu uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu konkursu.
a. Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
(stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i odesłanie go w terminie do
1 marca 2022 r.
na adres: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków, z dopiskiem <Konkurs AK 80> na adres:
Konkurs_AK80@muzeum-ak.pl
b. Ankietę badawczą wraz z załącznikami (wydruk w formacie A-4 i zapis elektroniczny)
należy przesłać na adres: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków w terminie do 30 kwietnia 2022 r. (liczy się data
stempla pocztowego) z dopiskiem <Konkurs AK 80>.
IV.
Przebieg konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
1) szkolnym
2) wojewódzkim.
2. W etapie szkolnym zespoły uczniów przygotowują pracę w postaci ankiety (stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). Ankiety zakwalifikowane do drugiego etapu
wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków, z dopiskiem <Konkurs AK 80> oraz mailem na
adres: Konkurs_AK80@muzeum-ak.pl
3. W etapie wojewódzkim oceny przesłanych prac dokona pięcioosobowa komisja
konkursowa, złożona z przewodniczącego konkursu oraz po jednym przedstawicielu ze
strony: Organizatora, Współorganizatora oraz Patronów Honorowych konkursu.

1

4. Komisja konkursowa wyłania zwycięzców, tj. zespoły uczniów, których prace uzyskały
największą liczbę punktów.
5. Lista laureatów zostanie ogłoszona 16 maja 2022 r. na stronie Muzeum AK
6. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne.
V.
Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator
Konkursu.
2. Szczegółowych informacji udziela:

Komitet organizacyjny:
Przewodniczący konkursu
dr hab. Olgierd Grott, prof. UJ
Koordynator konkursu
Robert Springwald
e-mail: rspringwald@muzeum-ak.pl
tel.: (12) 41 00 784
Sekretariat konkursu
Sylwia Walerowska-Skorut
e-mail: Konkurs_AK80@muzeum-ak.pl
tel.: (12) 4100761
Joanna Chudzicka
tel.: 664 746 298
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Konkurs
Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce
Nazwa i numer szkoły

Adres szkoły

Telefon szkoły (z kierunkowym)
E-mail szkoły
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Imię i nazwisko szkolnego opiekuna
konkursu / opiekuna naukowego

Kontakt do szkolnego opiekuna konkursu
/ opiekuna naukowego (tel.; e-mail)
Liczba zespołów uczniów biorących udział
w konkursie

………….……….
(podpis opiekuna)
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………...…………
(podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2
Konkurs
Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia niepodległościowego w Małopolsce
(Wzór Ankiety badawczej)
1. Adres (województwo, powiat, gmina) - lokalizacja, usytuowanie obiektu lub miejsca
...........................................................................................................................................
2. Rodzaj obiektu (np. pomnik, tablica pamiątkowa, cmentarz, miejsce bitwy, izba
pamięci, miejsce martyrologii)
...........................................................................................................................................
3. Nazwa obiektu
...........................................................................................................................................
4. Data i okoliczności powstania obiektu
...........................................................................................................................................
5. Fundator obiektu
...........................................................................................................................................
6. Nazwiska, napisy, symbole znajdujące się na obiekcie
...........................................................................................................................................
7. Materiał, z którego wykonano obiekt
...........................................................................................................................................
8. Opis obiektu, w tym stan jego zachowania
...........................................................................................................................................
9. Opis upamiętnionego wydarzenia
...........................................................................................................................................
10. Załączniki:
a) dokumentacja fotograficzna zawierająca wszystkie elementy określające dany obiekt,
b) mapa prezentująca miejsce usytuowania obiektu,
c) relacje świadków wydarzeń lub opis tradycji miejscowej związanej z obiektem,
d) wykaz wykorzystanych źródeł historycznych.
(podpis autora)
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Załącznik nr 3
Informacja o zespole uczniów - autorach, którzy przygotowali pracę:
Imię i nazwisko uczestnika zespołu:

Telefon kontaktowy (e-mail)

1 .......................................................................

1 ................................................................

2 .......................................................................

2 ................................................................

3 ................................................................…..

3 ............................................................….

4 ..................................................................…

4 ..........................................................…..

5. .....................................................................

5. ...............................................................

Nazwa, adres, telefon szkoły, klasa:
Imię i nazwisko szkolnego opiekuna naukowego: telefon kontaktowy (e-mail) do opiekuna
naukowego:

(podpis szkolnego opiekuna)

Oświadczenie nr 1
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(podpis dyrektora szkoły)

Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw
autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że nie została zgłoszona do innych konkursów o
podobnej tematyce.
(imię i nazwisko uczestnika zespołu – podpis autora pracy)

Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej

Oświadczenie nr 2
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej
publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich. Udzielam Organizatorowi
nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonych do konkursu
wszystkich utworów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili przekazania
utworów polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a
w szczególności wymienionych poniżej:
1) w zakresie utrwalania, modyfikowania, zmieniania i zwielokrotniania utworów lub fragmentów utworów –
wytwarzanie egzemplarzy utworów, w tym techniką cyfrową, drukarską, reprograficzną;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w
sposób odpłatny lub nieodpłatny), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.;
4) w zakresie tworzenia i rozpowszechniania dzieł zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu utworów korzystanie z nich na powyższych polach eksploatacji.
(imię i nazwisko uczestnika zespołu – podpis autora pracy)

Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej

Oświadczenie nr 3
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Organizatora konkursu oraz przetwarzanie
ich.
(imię i nazwisko uczestnika zespołu – podpis autora pracy)

Zgoda rodzica osoby niepełnoletniej

Oświadczenie nr 4 - Klauzula RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb
niezbędnych do realizacji i rozstrzygnięcia konkursu „Śladami Armii Krajowej i zbrojnego podziemia
niepodległościowego w Małopolsce” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).
Administratorem danych Osobowych jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Powyższa zgoda została wyrażona świadomie i dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO na podstawie art. 6
ust.1 lit. a) RODO.
Odbiorcami danych będzie komisja konkursowa, podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty biorące
udział w realizacji konkursu, a także publikacji laureatów konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.
Znam swoje prawa wynikające z RODO, a w szczególności prawo do wycofania zgody oraz do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
Kontakt w prawie przetwarzania danych iod@muzeum-ak.pl
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie Administratora https://muzeum-ak.pl/ochronadanych/
(imię i nazwisko uczestnika zespołu – podpis autora pracy)
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