
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Dziewczyny z Ravensbrück - i ich twórczość” 

 

 

„ Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła. 

Taki ptak najczęściej umiera.” 

                    Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062 
 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Celem Konkursu „Dziewczyny z Ravensbrück i ich twórczość”, zwanego dalej „Konkursem”, jest 

popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie 

wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück;, związanych z ważnymi osobami i wydarzeniami 

historycznymi czy rocznicowymi na terenie województwa podlaskiego, uczczenie obchodów 75. 

rocznicy wyzwolenia obozu KL Ravensbrück. Ponadto Konkurs ten ma na celu propagowanie 

wśród młodego pokolenia postawy miłości do Ojczyzny. 

 

§ 2. 

Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, zwany dalej 

„Organizatorem”, z siedzibą w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok.  

 

Rozdział II 

Zasady uczestnictwa w Konkursie 

 

§ 3. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu województwa podlaskiego. 

2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie indywidualni. 

 

§ 4. 

1. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie materiału audiowizualnego zawierającego jeden 

wiersz oraz fragment prozy na temat wspomnień więźniarek KL Ravensbrück. 

 

§ 5. 

1. Czas trwania materiału audiowizualnego nie powinien przekraczać 10 minut.  

2. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia 

multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.  

3. Materiał audiowizualny powinien zawierać:  

a) krótkie przedstawienie się autora – imię i nazwisko, ewentualnie nazwisko 

opiekuna, nazwa szkoły;  

b) przedstawienie prezentowanych utworów w pracy konkursowej (podanie tytułu i 

autora utworu). 

 

§ 6. 

1. Wybrane utwory należy przesłać do 29 maja 2020 r. do godz. 24:00 w postaci materiału 

audiowizualnego w formie elektronicznej, w formacie mp4 z dopiskiem „KONKURS 

Dziewczyny z Ravensbrück - i ich twórczość” poprzez platformę WeTransfer na adresy e-

mail: urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl lub patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl 

mailto:urszula.gierasimiuk@ipn.gov.pl
mailto:patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl


2. Warunkiem przyjęcia pracy do Konkursu jest jej terminowe nadesłanie do Organizatora.  

3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów oraz zwrotu kosztów 

wynikających z przygotowań pracy konkursowej.  

 

Rozdział III 

Tryb oceny prac konkursowych i przyznawania nagród 

 

§ 7. 

1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. W Składzie Komisji będą znajdowały się cztery osoby.   

3. Zadaniem Komisji jest wyłonienie laureatów Konkursu w drodze oceny wystąpień 

Uczestników, a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.  

4. Ocenie podlega zawartość merytoryczna pracy, kreatywność, estetyka wykonania, walory 

artystyczne, pomysłowość, wykorzystane źródła.  

5. Oprócz oceny przez Komisję Konkursową nagrania zostaną poddane ocenie Internatów w 

formie głosowania w ramach dodatkowej kategorii konkursowej: „Beniaminek 

Facebooka”. 

§ 8. 

1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca dla laureatów.  

2. Komisja ma prawo przyznać wyróżnienia dla laureatów.  

3. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplom wystawiony przez Organizatora. 

4. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane przez Organizatora w celach promocyjnych i 

edukacyjnych w prasie, telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach 

drukowanych i elektronicznych informacyjno-promocyjnych Instytutu Pamięci 

Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku. 

 

§ 9. 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16 czerwca 2020 r.   

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 16 czerwca 

2020 r.  

3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu za pomocą poczty 

elektronicznej.  

 

Rozdział IV 

Ochrona własności intelektualnej i danych osobowych 

  

§ 10. 

1. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, 

niewyłącznej, nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystanie pracy na następujących 

polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wprowadzenie do pamięci komputera  

i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrową, i elektroniczną;  

2) w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzenie do obrotu egzemplarzy 

wytworzonych zgodnie z pkt 1 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) publiczne udostępnianie wersji elektronicznej pracy w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

poprzez umieszczenie na stronach internetowych z możliwością nieograniczonego 

pobrania na urządzenia elektroniczne; 

4) prezentowania pracy konkursowej w prasie, telewizji, na stronach internetowych 

oraz wydawnictwach drukowanych i elektronicznych w celach informacyjno – 



promocyjnych Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu, a także publiczna prezentacja pracy w postaci wystawy;  

5) wykorzystania pracy (w całości lub/i fragmencie) do celów naukowych  

i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej IPN  

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do przedstawionej pracy 

konkursowej.  

 

 

§ 11. 

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu zobowiązuje się nie nadsyłać materiałów, które 

naruszają prawa do wizerunku, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.  

W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa 

naruszył.  

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja regulaminu przez uczestnika Konkursu 

oraz złożenie oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi licencji w zakresie autorskich 

praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik 

niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu i oświadczenie są dobrowolne, ale 

konieczne do udziału w Konkursie. W przypadku osoby niepełnoletniej regulamin 

akceptuje i oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny. 

3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. 

4. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. poprzez zapoznanie 

uczestników Konkursu, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli z klauzulami 

informacyjnymi sformułowanymi w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12. 

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.  

 

§ 13. 

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

 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Patrycją 

Leszczyńską patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl  tel: 85 85 664 57 70 
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PROPONOWANE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA: 

 

 D. Brzosko-Mędryk D, Mury w Ravensbrück, MAW 1979 

 G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór 

poezji i biografia poetki) 

 Grażyna Chrostowska. Wiersze, w opracowaniu Barbary Oratowskiej i Jarosława 

Cymermana, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2017. 

 Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 

1988 

 W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965 

 W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż 

stoję w ogniu, Warszawa 1961 

 Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991 

 W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie. 

 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001 

  K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów 

Ravensbrück, Oświęcim 1980 

 U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985 

 U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992 

 M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida 

 www.fundacjawiarus.pl – wiersze obozowe 

 Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu. 
 


