REGULAMIN
KONKURSU LUDZIE KRESÓW: OPOWIEŚCI NIEZNANE
organizowanego przez
Muzeum Narodowe w Lublinie, Radio Lublin oraz IPN - oddział w Lublinie

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs Ludzie Kresów: opowieści nieznane – zwany dalej „Konkursem”, organizowany jest w
ramach akcji Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych i skierowany jest do
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Narodowe w Lublinie, zwane dalej „Organizatorem”
przy współpracy z Radiem Lublin oraz Instytutem Pamięci Narodowej – oddział w Lublinie.
3. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która prześle pracę konkursową zgodnie
z wymaganiami opisanymi w niniejszym Regulaminie, zwana dalej „Uczestnikiem”.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.
5. Laureatem Konkursu jest każdy Uczestnik, któremu Organizator zdecydował się przyznać
nagrodę, zwany dalej „Laureatem”.
§2
Cele Konkursu
1. Popularyzacja wiedzy o Kresach wśród dzieci i młodzieży.
2. Inspiracja do integracji międzypokoleniowej poprzez wymianę informacji o historii rodzinnej
w kontekście historii Polski.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych opartych na zrozumieniu losów ojczyzny.
4. Aktywizacja seniorów.
5. Promocja dostępności Muzeum, popularyzacja oferty edukacyjnej Muzeum oraz wydarzeń
organizowanych dla dzieci i młodzieży.
6. Promocja nowego oddziału Muzeum – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
§3
Uczestnicy Konkursu
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w 3 przedziałach wiekowych:
1) uczniowie szkół podstawowych klas 1-3;
2) uczniowie szkół podstawowych klas 4-8;
3) uczniowie szkół ponadpodstawowych.
§4
Praca konkursowa
1. Zadaniem Uczestników jest odnaleźć osoby pochodzące z Kresów, np. wśród członków rodziny,
sąsiadów, znajomych. Należy możliwie dogłębnie poznać ich losy, a następnie przedstawić w
formie pracy plastycznej lub cyfrowej pracy wizualnej historię życia tych osób na Kresach oraz
ich migracji na obecne tereny Polski.
2. Pracę konkursową można zgłosić w jednej z dwóch kategorii:
1) prac plastycznych (np. album, komiks, rysunek, obraz etc.);
2) cyfrowych prac wizualnych (np. reportaż, animacja, wywiad, film etc.) w formacie pdf, jpg,
pptx, mp4, lub avi.
3. Prace konkursowe muszą stanowić wynik twórczości danego Uczestnika.

4. Każda praca konkursowa musi być przesłana wraz z kartą informacyjną, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, adres
mailowy, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy do Uczestnika lub opiekuna prawnego,
klasa oraz wiek autora pracy konkursowej, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego, tytuł pracy oraz zgodę opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (w
przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat), a także oświadczenie Uczestników lub ich
opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych Uczestnika.
§5
Harmonogram
1. Termin nadsyłania prac: do 31.10.2021 r.
1) Prace plastyczne należy przesyłać na adres: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa
9, 20-117 Lublin, z dopiskiem „Konkurs Ludzie Kresów”.
2) Cyfrowe prace wizualne należy przesyłać mailowo na adres: ludziekresow@mnwl.pl lub
w wersji cyfrowej utrwalonej na nośniku CD lub DVD na adres: Muzeum Narodowe w
Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin, z dopiskiem „Konkurs Ludzie Kresów”.
2. W przypadku nadesłania prac drogą pocztową, zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 1,
stanowić będzie data nadania przesyłki.
3. Termin ogłoszenia wyników: do 26.11.2021 r.
Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mnwl.pl. Organizator
skontaktuje się z Laureatami za pomocą adresu mailowego, podanego przez Uczestników w
zgłoszeniu.
4. Termin wręczenia nagród: Organizator poinformuje Laureatów o szczegółach dotyczących
terminu i miejsca wręczenia nagród.
§ 6
Nagrody
1. Decyzję o przyznaniu nagród podejmie Jury konkursowe. W Konkursie przewidziane są
następujące nagrody rzeczowe:
1) I miejsce: czytnik e-booków, wejściówka na ekspozycje stałe i czasowe Zamku
Lubelskiego ważna do końca roku 2022 oraz gra planszowa,
2) II miejsce: czytnik e-booków oraz wejściówka na ekspozycje stałe i czasowe Zamku
Lubelskiego ważna do końca roku 2022,
3) III miejsce: czytnik ebook-ów.
2. Nagrody przyznawane są oddzielnie dla każdej kategorii:
1) Prace plastyczne:
a) Klasy 1-3;
b) Klasy 4-8;
c) Szkoły ponadpodstawowe;
2) Cyfrowe prace wizualne:
a) Klasy 1-3;
b) Klasy 4-8;
c) Szkoły ponadpodstawowe.
3. Łączna wartość wszystkich przyznanych nagród nie przekroczy kwoty 25 000 zł brutto.
4. Wszyscy Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami, w tym do ich prezentacji,
cytowania i publikacji, w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, bez dodatkowej zgody
autora oraz bez honorarium za majątkowe prawa autorskie.
2. W przypadku przyznania nagrody Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają po ich odbiór na koszt
własny lub opłacają koszt wysyłki nagrody (wysyłka za pobraniem).
3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie z przyczyn od
nich niezależnych, w szczególności związanych z zakazami lub ograniczeniami wynikającymi ze
stanu epidemii – Covid 19.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację ich wizerunków przez
Organizatora Konkursu (w rozumieniu Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, nr 883).

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 0
ochronie danych) informuje się że:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Lublinie, ul Zamkowa 9, 20-117 Lublin,
wyznaczony został również Inspektor ochrony danych osobowych z którym można kontaktować się
pod adresem iod@mnwl.pl lub pod adresem siedziby Administratora. Dane gromadzone są przez
Administratora wyłącznie w celu realizacji Konkursu, będą przetwarzane na podstawie zgody, w okresie
jej obowiązywania. Nie będą one podlegały dalszemu przetwarzaniu, ani poddawane profilowaniu, nie
będą również w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą
udostępniane odbiorcom zewnętrznym, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa,
współpracujących z Administratorem w oparciu o zawarte umowy oraz objętych zgodą osoby
składającej oświadczenie. Zgłaszający udział w Konkursie, w każdej chwili, ma możliwość odwołania
udzielonej zgody, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, bądź żądania usunięcia danych. W
przypadku skorzystania z tego prawa nie będzie możliwy udział w Konkursie, natomiast odwołanie
zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osobie,
której dane dotyczą, jej rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje również prawo dostępu do
danych, możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
Krystyna Rzędzian: k.rzedzian@mnwl.pl
koordynator akcji Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych
Muzeum Narodowe w Lublinie
Ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

