Regulamin projektu edukacyjnego
„Łączka i inne miejsca poszukiwań” 2020/2021
Postanowienia ogólne
§ 1.
Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, zwany dalej „projektem”, ma charakter edukacyjny. Jego celem
jest zainteresowanie młodych ludzi najnowszą historią Polski przez pryzmat poszukiwań nieznanych miejsc
pochówku ofiar reżimu totalitarnego. W ramach projektu uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach
odgrywają poszczególne dziedziny wiedzy (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę
o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego i odpowiedzialności za swoje czyny
i decyzje.
§ 2.
Organizatorem projektu jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą w Warszawie (02 – 676) przy ul. Postępu 18. Jednostką
organizującą przebieg projektu jest Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji.
Uczestnicy Projektu. Zasady uczestnictwa w projekcie.
§ 3.
1. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół
podstawowych, uczniowie szkół polonijnych, członkowie organizacji młodzieżowych (np. harcerstwa,
Związek Strzelecki, etc.).
2. W projekcie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Uczestnicy biorą udział w
projekcie pod opieką nauczyciela.
3. Uczestnikami projektu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także osoby najbliższe pracowników.
4. Uczestnicy zgłaszając się do projektu:
1) akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku zgodnie z załącznikiem nr 1 do
regulaminu;
2) w przypadku uczestników niepełnoletnich składają oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do
regulaminu;
3) zapoznają się z klauzulę informacyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 4.
1. 
Zgłoszenia do projektu dokonuje nauczyciel opiekujący się grupą projektową do dnia
9 listopada 2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronach
Organizatora: www.ipn.gov.pl w zakładce edukacja.
2. Grupa projektowa może składać się maksymalnie z 6 uczestników.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zadania uczestników projektu.
§ 5.
1. Zadaniem uczestników projektu jest zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi i wykonanie związanych
z nimi zadań przygotowanych przez Organizatora w ramach projektu oraz wykonanie zadania finałowego
– nakręcenie 2-minutowego filmu – etiudy, związanego z tematyką projektu oraz propagującego prace
związane z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych. Film nie może zawierać treści drastycznych lub
nie nadających się do publicznego odtworzenia.
2. Zadanie finałowe – film krótkometrażowy – podlega ocenie dokonywanej przez zespół powołany przez
Organizatora. Filmy, które będą dłuższe niż 2 minuty, nie zostaną dopuszczone do oceny.
§ 6.
1. Termin przesyłania zadania finałowego – filmu upływa 12 kwietnia 2021 r.
2. Zadanie finałowe – film powinno być zapisane na nośnikach pamięci zewnętrznych, np.:płycie DVD/
pendrive, w formacie zgodnym z odtwarzaczem Windows Media Player.
Tryb oceny prac.
§ 7.
1. Oceny zadania finałowego – filmu dokona zespół powołany przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru członków zespołu, włącznie z możliwością
powołania do nich osób nie będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
3. 
Kryteriami podlegającymi ocenie zadania finałowego – filmu będą w szczególności: zgodność z
tematyką projektu, oryginalność ujęcia tematu, poprawność techniczna, walory edukacyjne, artystyczne
i warsztatowe.
4. Członkowie zespołu niebędący pracownikami IPN – KŚZpNP otrzymują od organizatora stosowne
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
§ 8.
1. Ogłoszenie wyników projektu nastąpi 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej Organizatora.
2. Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas uroczystej gali, na której zostaną zaprezentowane najlepsze
filmy nakręcone przez uczestników projektu. W przypadku niemożności przeprowadzenia uroczystej gali
spowodowanej zagrożeniem epidemicznym, dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.
§ 9.
1. Uczestnicy projektu, z chwilą przesłania zadania finałowego – filmu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej,
niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na
wykorzystanie zadania finałowego – filmu w celach edukacyjnych Organizatora na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wprowadzenie do pamięci komputera i zwielokrotnienie
wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, oryginału albo
egzemplarzy wytworzonych zgodnie z pkt1;
3) w zakresie rozpowszechniania zadania finałowego – filmu w sposób inny niż określony w pkt 2 –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.
2. Uczestnicy projektu, przesyłając zadanie finałowe – film, oświadczają, że posiadają autorskie prawa
majątkowe do filmu.
3. Autorzy zwycięskiego projektu oraz autorzy projektów wyróżnionych otrzymają możliwość zawarcia z
Organizatorem nieodpłatnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do zadania finałowego
– filmu, w najszerszym zakresie jaki jest prawnie dopuszczalny.
4. W przypadku, gdy uczestnikiem projektu będzie osoba niepełnoletnia, zgodę na udzielenie licencji, o
której mowa w ust. 1 oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3 wyraża
rodzic/opiekun prawny.
§ 10.
1. Uczestnik projektu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując
do projektu, wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na potrzeby realizacji projektu
na polach eksploatacji wskazanych w § 9 ust. 1.
2. Uczestnik projektu (lub rodzic/opiekun prawny w przypadku uczestników niepełnoletnich), przystępując
do projektu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach
komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych.
3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię,
nazwisko uczestnika, adres e-mail, telefon, nazwa szkoły, adres szkoły.
4. Administratorem danych osobowych uczestników projektu jest Organizator.
5. Nie podanie wszystkich danych wskazanych w ust. 2 lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 2, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§ 11.
1. Wszystkie informacje pozyskiwane w związku z realizacją projektu zostaną wykorzystane wyłącznie
do realizacji ustawowych zadań Organizatora. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą
ochronie stosownie do wymogów rozporządzenia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.), powoływanego
dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000,
z późn. zm.).
2. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez
przedkładanie uczestnikom projektu klauzuli informacyjnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do
regulaminu.
Postanowienia końcowe.
§ 12.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie dokonane
przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej
organizatora: www.ipn.gov.pl w zakładce edukacja.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” został objęty Patronatem Narodowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Andrzeja Dudy.

