REGULAMIN
OGÓLNODOSTĘPNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Będącego suplementem do projektu edukacyjno – sportowego II Bieg Pamięci ze Światłem
Pokoju, upamiętniającego 76 – tą rocznicę marszu śmierci Auschwitz - Gleiwitz

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Konkurs historyczny, będący suplementem do projektu edukacyjno – sportowego Bieg
Pamięci ze Światłem Pokoju, upamiętniającego 76 – tą rocznicę marszu śmierci Auschwitz Gleiwitz, zwany dalej „konkursem”, organizowany jest w celu zapoznania z historią,
prowadzonych przez niemieckiego okupanta w 1945 roku, marszów śmierci z Obozu
Koncentracyjnego i Zagłady w Oświęcimiu w kierunku Gliwic i Wodzisławia Śląskiego.
Konkurs adresowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, ale również uwzględnia
się dostępność powszechną.

§ 2.
Podmiotami prowadzącymi i realizującymi konkurs są:
a) Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko, mający swoją siedzibę w
Chorzowie, przy ulicy Powstańców 6a;
b) Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Katowicach z siedzibą przy ul. Józefowskiej 102, 40-145 Katowice
zwani dalej „Organizatorami”.

§ 3.
1. Konkurs odbywa się dwustopniowo – rywalizacja o nagrody „odcinkowe” i rywalizacja o
nagrodę „specjalną”.
2. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto zaakceptował i zgodził się na warunki
regulaminu „konkursu” oraz posiada aktywne konto na portalu facebook.
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3. W przypadku nieletnich uczestników „konkursu”, akceptacji regulaminu dokonuje rodzic
albo opiekun prawny uczestnika konkursu.
4. Uczestnicy konkursu obserwują relację internetową II Biegu Pamięci ze Światłem
Pokoju, na facebook - owym koncie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
prowadzoną w dniach od 22 do 24 stycznia 2021 roku i odpowiadają na kolejne pytania
zawarte w dziewięciu kolejnych filmach, stanowiących relację video z projektu
edukacyjno – sportowego II Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju z 21 stycznia 2021 roku.
5. Oficjalne ogłoszenie laureatów nagród „odcinkowych” i nagrody „specjalnej” nastąpi 28
stycznia 2021 roku, podczas konferencji popularno naukowej podsumowującej projekt
edukacyjno – sportowy II Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju w Zespole Szkół
Technicznych nr 2 im. Mariana Batko w Chorzowie. O wręczeniu nagród uczestnicy
zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną oraz poprzez informację
na profilu facebook - owym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
6. W

przypadku

niemożności

przeprowadzenia

uroczystości

wręczenia

nagród

spowodowanej zagrożeniem epidemicznym, nagrody rzeczowe zostaną przesłane pocztą.

Rozdział II
Postanowienia szczegółowe
§ 4.
1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, obserwujący relację internetową projektu
edukacyjnego II Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju z dnia 21 stycznia 2021 roku,
emitowaną na profilu facebook - owym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w
dniach od 22 do 24 stycznia w postaci dziewięciu kolejnych filmów (każdego z dni 22
stycznia, 23 stycznia, 24 stycznia, po trzy filmiki w godzinach 10°°, 13°°, 16°°).
2. Uczestnicy konkursu będą musieli się wykazać wiedzą na temat Marszów Śmierci
organizowanych przez niemieckie nazistowskie władze na przestrzeni stycznia 1945
roku, będące częścią planów ewakuacyjnych Obozu Koncentracyjnego i Zagłady
Auschwitz – Birkenau oraz szybkością reakcji, bowiem nagradzane nagrodą
„odcinkową”, będą trzy pierwsze prawidłowe odpowiedzi umieszczone w komentarzach
pod danym postem.
3. Środkami do pozyskania wiedzy o tematyce wymienionej w punkcie drugim, będzie
dziewięć filmów nagranych przez Organizatorów, a wyemitowanych między 22 a 24
stycznia na facebook – owym profilu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
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(każdego z dni 22 stycznia, 23 stycznia, 24 stycznia, po trzy filmiki w godzinach 10°°,
13°°, 16°°).
§ 5.
1. Uczestnicy konkursu rywalizujący o nagrodę „odcinkową”, są zobowiązani do
umieszczenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane w filmie konkursowym
zamieszczonym na profilu Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w dniach 22 – 24
stycznia 2021 roku, w postaci komentarza. Komentarze mogą umieszczać jedynie
użytkownicy zalogowani na koncie na facebooku.
2. Osobami nagrodzonymi, nagrodą „odcinkową” będą Ci uczestnicy, którzy umieszczą
najszybciej komentarz pod wyemitowanym filmem konkursowym z prawidłową
odpowiedzią, na pytanie zawarte w tymże filmie.
3. Każdy z dziewięciu wyemitowanych filmów będzie posiadał po trzech laureatów nagrody
„odcinkowej”.
4. Osoba zostająca laureatem nagrody „odcinkowej” jednego z kolejnych filmów
konkursowych, nie może zostać laureatem nagrody „odcinkowej” kolejnego filmu
konkursowego – oznacza to, że każdy z uczestników może ubiegać się o jedną nagrodę
„odcinkową”. Nie wyklucza to nagrodzonych uczestników z rywalizacji przy podawaniu
prawidłowych odpowiedzi w jak najszybszym czasie, w postach pod kolejnymi filmami
konkursowymi. Prawidłowe odpowiedzi podane w jak najszybszym czasie w kolejnych
filmach konkursowych, będą podstawowym i jedynym kryterium do rywalizacji o
nagrodę „specjalną”.
5. Laureatów każdej z dziewięciu nagród „odcinkowych”, wskazywać będzie lista
porządkowa umieszczanych postów do każdego z dziewięciu filmów konkursowych
zamieszczonych na profilu facebook - owym Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach. Dodatkowo Organizatorzy zamieszczą pełną listę laureatów nagród
„odcinkowych” do dnia 27 stycznia 2021 roku na profilu facebook - owym Instytutu
Pamięci Narodowej w Katowicach.
§ 6.
1. Uczestnicy rywalizujący o nagrodę „specjalną” konkursu, zobowiązani są do udzielania
właściwej odpowiedzi na wszystkie pytania, wszystkich kolejnych filmów konkursowych
zamieszczonych na profilu facebook - owym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,
pod postami kolejnych filmów konkursowych
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2. Laureatem nagrody specjalnej zostanie uczestnik, który wziął udział w każdej rywalizacji
o nagrodę „odcinkową” (łącznie dziewięć rywalizacji na przestrzeni od 22 stycznia do 24
stycznia 2021 roku), udzielił prawidłowej odpowiedzi w postaci posta pod każdym z
kolejnych wyemitowanych filmików na profilu facebook - owym Instytutu Pamięci
Narodowej w Katowicach, a jego odpowiedź udzielana była najszybciej w relacji z innymi
uczestnikami rywalizującymi o nagrodę „specjalną”.
3. Uczestnik rywalizacji o nagrodę „specjalną” konkursu musi swoje komentarze,
z prawidłową odpowiedzią, umieszczać korzystając każdorazowo z tego samego konta na
facebooku.
4. Laureata nagrody „specjalnej” Organizatorzy podadzą na profilu facebook - owym
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach do dnia 27 stycznia 2021 roku.
5. Od decyzji o przyznaniu nagrody „specjalnej” konkursu nie przysługuje odwołanie.

§ 7.
1.

Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz uczestnik pełnoletni
zgłaszają udział w konkursie za pośrednictwem wydrukowanego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu. Formularz dostępny
jest na stronie internetowej Organizatora: www.zstnr2.pop.pl.

2.

Skan, wypełnionego i podpisanego Formularza należy przesłać mailowo Organizatorowi
najpóźniej w przeddzień oficjalnego ogłoszenia wyników, tj. do 26 stycznia 2021 roku na
adres mailowy: biegpamieci@gmail.com.

3.

Rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu lub pełnoletni uczestnik
konkursu potwierdza znajomość i akceptację regulaminu oraz wyraża zgodę bądź nie
wyraża zgody na publikację wizerunku uczestnika za pośrednictwem formularza, o
którym mowa w ust. 1.

4.

Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją
z udziału w konkursie.

§ 8.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych, zarówno w rywalizacji o
nagrody odcinkowe, jak i rywalizacji o nagrodę „specjalną” w postaci urządzeń
elektronicznych i publikacji Instytutu Pamięci Narodowej.
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Rozdział III
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany
regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej
Organizatora, o której mowa w § 7 ust. 1.
2. Aktualny i

pełny regulamin

jest

dostępny

na

głównej

stronie

internetowej:

www.zstnr2.pop.pl
§ 10.
Osobą do kontaktu

z

ramienia Organizatora jest

mgr Adam

Lichota,

e-mail:

biegpamieci@gmail.com.

Rozdział IV
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

§ 11.
1. Pozyskane Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a. zgłoszenia oraz udziału w konkursie.
b. publikacji wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konkursu na stronach
internetowych Organizatorów, mediach i oficjalnych profilach w mediach
społecznościowych Organizatorów, w przypadku wyrażenia zgody.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane
dotyczą), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu
konkursu”) 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/ - dalej RODO.
3. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
a) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa;
b) Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko mający swą siedzibę, adres: ul.

Powstańców 6a , 41 – 500 Chorzów. Współadministratorzy danych osobowych
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zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne
środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i
dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed
nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych
osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnione przez Współadministratorów
danych podmioty oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych
przepisów prawa.
5. Dane kontaktowe inspektor danych osobowych:
a. w ZST nr 2 w Chorzowie: Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl
b. w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul.
Postępu 18, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
6. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia
internetowych

konkursu,

do

Organizatorów,

momentu
mediach

zakończenia

publikacji

na

stronach

oficjalnych

profilach

w

mediach

i

społecznościowych Organizatorów, a następnie w związku z realizacją obowiązku
archiwizacyjnego. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
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