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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Celem konkursu jest: 

- upamiętnienie tragicznych losów ofiar zbrodni katyńskiej, w szczególności policjantów 

- upowszechnienie wśród uczniów szkół gimnazjalnych działalności przedwojennej Policji 

Państwowej 

2. Wdrażanie uczniów do samokształcenie, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień 

uczniów. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.  

4. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw ofiar zbrodni katyńskiej. 

§ 2 

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi oraz 

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi.  

 

ROZDZIAŁ II 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

§ 3 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z Łodzi oraz aglomeracji 

łódzkiej (zwanych dalej: uczestnikiem/uczestnikami) 

2. Każda szkoła/placówka może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w każdej kategorii.  

3. Uczestnik może być zgłoszony przez szkołę bądź inną placówkę/stowarzyszenie  (np. 

dom kultury, hufiec, parafię, organizacje patriotyczne)  

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.  

5. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu konkursu.  

6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszenia (w załączniku). 

Wypełniona metryczka powinna zostać przesłana razem z pracą. Uczestnicy konkursu 

zobowiązani są do przedstawienia organizatorom „Oświadczenia rodzica/opiekuna 

autora pracy” o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, zgodą na przetwarzanie i 
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publikację danych, i na udział ucznia w konkursie a także przeniesieniem licencji na 

wykorzystanie prac przez organizatora Konkursu.  

7. Uczestnicy przystępujący do Konkursu udzielają nieodpłatnej licencj i na 

wykorzystanie pracy w celach promocyjnych Organizatora Konkursu (z zachowaniem 

informacji o źródle pochodzenia materiału oraz autorze) na wszelkich polach 

eksploatacji znanych w chwili udzielania licencji (na terenie Polski oraz poza 

granicami Polski), w tym w szczególności: 

1. Wprowadzenia do pamięci komputera  

2. Utrwalenia i zwielokrotnienia, w nieograniczonej liczbie, za pomocą 

wszelkich dostępnych technik (w tych przede wszystkim techniką drukarską 

jak również wytwarzanie techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w 

sieci multimedialnej (w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-

line) 

3. Publicznego udostępniania pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności 

wprowadzanie i udostępnianie w Internecie na stronach internetowych, 

powiązanych serwisach on-line, serwisach tekstowych, multimedialnych i 

innych) 

4. Prezentowania prac w formie wystawy, w katalogach wystawy, albumach 

okolicznościowych, ulotkach i innych formach promocyjnych. 

8. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, 

których prawa naruszyli.  

9. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika/opiekun pracy wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w 

szczególności w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych statystycznych 

i podatkowych. 

10. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika, opiekun pracy wyraża zgodę na przetwarzanie 

przez Organizatora swych danych osobowych w celach związanych z organizacją 

Konkursu. 

11. Na zasadach przewidzianych przepisami w/w ustawy o ochronie danych osobowych 

uczestnik Konkursu/opiekun prawny uczestnika, opiekun pracy ma prawo do dostępu 

do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.  
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12. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z 

rezygnacją z udziału Konkursie. W przypadku nadesłania już pracy Konkursowej mają 

zastosowanie zapisy pkt.6 Rozdziału II, regulaminu Konkursu.  

13. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Stowarzyszenie "Rodzina 

Policyjna 1939 r." w Łodzi oraz Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi.  

ROZDZIAŁ III 

KATEGORIE PRAC KONKURSOWYCH 

§ 4 

1. Kategorie prac konkursowych: 

- kartka pocztowa wraz ze znaczkiem i okolicznościowym stemplem przedstawiająca 

policyjne ofiary zbrodni katyńskiej: 

 Technika użyta przez uczestnika jest dowo lna, rozmiar pracy A4. Jeden 

uczestnik może wysłać maksymalnie 2 (dwie) dowolne prace, wykonywane 

indywidualnie. Praca nie może być plagiatem innych prac. Prace przestrzenne 

nie będą przyjmowane. Na odwrocie każdej pracy powinny znaleźć się 

następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz telefon 

kontaktowy z adresem mailowym, adres szkoły (placówki przy której 

uczestnik jest afiliowany) wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, imię 

i nazwisko opiekuna. 

       Wszystkie prace oprócz gotowej wersji należy dostarczyć również na płycie CD plik 

zapisany w jednym z formatów .bmp, .tif, .tiff, w przestrzeni barw CMYK, w 

rozdzielczości 300 DPI.  Płytę należy podpisać według wzoru tytuł pracy, imię i 

nazwisko autora oraz telefon kontaktowy z adresem mailowym, adres szko ły 

(placówki przy której uczestnik jest afiliowany) wraz z numerem telefonu i adresem 

mailowym, imię i nazwisko opiekuna.  

 

3.   Konkurs wiedzy o zbrodni katyńskiej (ze szczególnym uwzględnieniem  policjantów) 

oraz historii przedwojennej Policji Państwowej. Szczegółowe informacje wraz z 

bibliografią w załączniku.  

 
 

 

ROZDZIAŁ IV 
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KRYTERIA OCENIANIA 

§ 5 

1. Nad przebiegiem konkursu i rozstrzygnięciami czuwa Jury. 

2. Konkurs plastyczny: 

 Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną, 

umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni 

 Oryginalność ujęcia tematu, autorefleksja  

 Poprawność językowa  

 Walory artystyczne 

 Estetyka pracy 

 Kreatywność, samodzielność, innowacyjność 

3. Konkurs wiedzy: 

 O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów  

 W przypadku równej ilości punktów (miejsca 1 – 3), o zajętym miejscu 

decydować będzie uzyskana liczba punktów w zadaniach o największej 

punktacji. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAGRODY 

§ 6 

1. Dla finalistów i laureatów organizatorzy oraz patroni konkursu przewidzieli atrakcyjne 

nagrody. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

HARMONOGRAM KONKURSU 

§ 7 
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1. Ogłoszenie Konkursu kwiecień 2017  

2. Zgłoszenie do Konkursu (we wszystkich kategoriach) do dnia 5 czerwca 2017: 

- mailowo (skan wypełnionego zgłoszenie w pliku pdf.) - na adres:   gut@ipt.pl 

lub pocztą (wypełnione zgłoszenie, decyduje data stempla pocztowego) na adres:  

Szkoły Edukacji Innowacyjnej, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź (z 

dopiskiem Konkurs Historyczny) 

3. Przesłanie prac plastycznych do dnia 4 września 2017 na adres: Szkoły Edukacji 

Innowacyjnej, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, 90-213 Łódź (z dopiskiem Konkurs 

Historyczny) - decyduje data stempla pocztowego 

4. Test konkursu wiedzy w dniu 13 czerwca 2017 (wtorek) w budynku Szkół Edukacji 

Innowacyjnej, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi  

Uczestnicy zostaną powiadomienie o godzinie rozpoczęcia  

5. Finał konkursu – ogłoszenie wyników we wszystkich kategoriach wrzesień 2017.  

Laureaci i finaliści konkursu zostaną poinformowani o czasie i miejscu finału.  

 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

Wszelkie dokonane przez organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po 

opublikowaniu ich na stronie internetowej organizatora.  

 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub 

zaskarżeniu. 

 3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.  
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Wymagane zagadnienia obowiązujące na konkursie 

1. Struktura oraz Komendanci Główni Policji Państwowej (w tym okręg łódzki)  

2. Udział Policji Państwowej w wojnie bolszewickiej 

3. Policjanci - Cichociemni 

4. Kultywowanie tradycji Policji Państwowej po 1989 (Stow. „Rodzina Policyjna 1939 

r.” w Łodzi) 

5. Agresja sowiecka 17 września 1939 r.  

6. Los jeńców wojennych (oficerów, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej)  

 miejsca przetrzymywania (obozy) 

 miejsca mordu i pogrzebania więźniów w tym z tzw. listy białoruskiej i 

ukraińskiej 

 znane więzienia sowieckie - miejsca kaźni 

7. Okoliczności podjęcia decyzji o rozstrzelaniu jeńców i więźniów  

 osoby podejmujące decyzje  

 argumentacja 

8. Wyżsi dowódcy Wojska Polskiego, wybitni oficerowie, znane postacie - więźniowie 

sowieccy i ofiary zbrodni 

9. Wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim a sowieckim, 

poszukiwania zaginionych jeńców 

10. Ujawnienie zbrodni katyńskiej przez Niemców 

 reakcja rządu polskiego  

 udział w ekshumacjach przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża  

 reakcja rządu sowieckiego  

11. Śledztwo władz sowieckich - fałszowanie dowodów 

12. Sprawa katyńska przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych  

 okoliczności powstania komisji 

 raport płk. Van Vlieta 

13. Oficjalne przyznanie się ZSRS do zbrodni 

14. Katyń w filmie, literaturze, poezji i muzyce  

15. Polskie Cmentarze Wojenne (Charków-Piatichatki, Katyń, Miednoje, Bykownia oraz 

cmentarz Kuropaty) 

16. Pomniki katyńskie w Polsce i na świecie oraz inne formy upamiętnienia ofiar  

 

Polecane strony internetowe: 

http://katyncrime.pl 

http://www.katyn-pamietam.pl 

http://www.katyn.rawelin.com 

http://www.osrp1939.policja.katowice.pl/kalendarium.htm 

http://www.muzeumkatynskie.pl 

http://panstwowa.policja.pl/ 

http://lodzka.policja.gov.pl/ld/policja- lodzkie/2374,Policja-Lodzkie.html (poniższe artykuły) 

Policja Łódzkie, nr 2, 2016, s.16  

http://www.muzeumkatynskie.pl/
http://lodzka.policja.gov.pl/ld/policja-lodzkie/2374,Policja-Lodzkie.html
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Policja Łódzkie, nr 3, 2016, s. 19-21 

Policja Łódzkie, nr 4, 2016, s. 15-16 

Policja Łódzkie, nr 5, 2016, s. 15  

Policja Łódzkie, nr 6, 2016, s. 21-22 

Policja Łódzkie, nr 7, 2016, s. 21-22 

Policja Łódzkie, nr 1, 2017, s. 19-22 

Policja Łódzkie, nr 2, 2017, s. 9, 19-21 

Policja Łódzkie, nr 4, 2017, s. 8  

 

 

Polecanie publikacje: 

Wojciech Materski, Mord katyński - siedemdziesiąt lat drogi do prawdy 

Charków, Katyń, Miednoje - Polskie Cmentarze Wojenne 

oraz ogólnie dostępne publikacje dotyczące ZBRODNI KATYŃSKIEJ  

Jarosław Olbrychowski - Widziani oczami pokoleń - rodziny policyjna II RP 
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Załącznik nr 1. Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie Historycznym  

 

………………………………………….. 

Miejsce, data 

 

……………………………………….  

    Pieczątka szkoły / placówki 

 

Zgłaszam uczniów w/w szkoły do udziału w Konkursie Historycznym: 

 

A. Praca plastyczna (imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela/opiekuna)                                  

1. ........................................................................... - ....................................................................... 

2. ........................................................................... - ....................................................................... 

3. ........................................................................... - ....................................................................... 

4. ........................................................................... - ....................................................................... 

5. ........................................................................... - ....................................................................... 

 

B. Test wiedzy  (imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela/opiekuna)                                                                     

1. ........................................................................... - ....................................................................... 

2. ........................................................................... - ....................................................................... 

3. ........................................................................... - ....................................................................... 

4. ........................................................................... - ....................................................................... 

5. ........................................................................... - ....................................................................... 

 

 

 

 

                                                                               …………………………………………..                               

                                                                                                   Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły                                                      
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Załącznik nr 2. Zgoda na udział w Konkursie  

 

 

 

 

………………………………………….. 

Miejsce, data  

 

 

 

          Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .......................................................................  

...................................................................................................................................................... 

w Konkursie Historycznym. Oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu, 

wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych uczestnika oraz przeniesienie licencji na 

wykorzystanie pracy plastycznej przez organizatorów Konkursu. 

 

.............................................................................. 

podpis rodzica/opiekuna 
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Załącznik nr 3. Metryczka pracy plastycznej 

 

 

Metryczka pracy plastycznej 

 

imię i nazwisko uczn ia  

 

 

 

adres korespondencyjny 

 

 

 

 

imię i nazwisko rodzica  

 

 

 

telefon / mail rodzica  

 

 

 

 

nazwa s zko ła 

 

 

 

adres korespondencyjny szkoły, 

telefon i mail s zko ły 

 

 

 

 

imię i nazwisko nauczyciela  

 

 

telefon / mail nauczyciela  

 

 

...............................................................................                       ...............................................................................  

                        (podpis rodzica)                                                                         (podpis nauczyciela) 


