
REGULAMIN  

Internetowy konkursu „Wokół rocznic” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Celem Konkursu „Wokół rocznic”, zwanego dalej „konkursem”, jest poznawanie i 

popularyzowanie wiedzy dotyczącej historii najnowszej Polski. 

§ 2.  

Podmiotem prowadzącym i realizującym konkurs jest Instytut Pamięci Narodowej –KŚZpNP 

w Lublinie, zwany dalej „organizatorem”, z siedzibą w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 

Lublin.  

§ 3.  

Konkurs będzie przeprowadzany od 06.04.20 r. do 10.04.20 r. za pomocą fanpage IPN 

Oddział w Lublinie na Facebooku. W przypadku wzmożonego zainteresowania konkursem 

organizator przewiduje jego czasowe przedłużenie. 

 

 

Rozdział II  

Zasady uczestnictwa w konkursie  

 

§ 4.  

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych historią najnowszą Polski. 

 

Uczestnikami konkursu może być każda osoba, niebędąca pracownikiem Instytutu Pamięci 

Narodowej, która udzieli odpowiedzi na pojawiające się na  

 

Rozdział III 

Przebieg konkursu 

 

§ 5.  

 

Od 06.04.20 r. trzy razy w tygodniu (tj. poniedziałek, środa, piątek) na profilu IPN O/Lublin 

na Facebooku zamieszczane będą pytania dotyczące ważnych wydarzeń historycznych.  

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie na nie odpowiedzi bezpośrednio w 

komentarzu do posta konkursowego do godz. 18.00 dnia następnego od opublikowania wpisu 

konkursowego dotyczącego danej rocznicy. Odpowiedzi powinny być oparte na rzetelnych 

źródłach informacji i nie zawierać błędów merytorycznych. Nie mogą być dłuższe niż 10 

zdań. 

 

Organizatorzy konkursu po zapoznaniu się z odpowiedziami wybiorą trzech laureatów, 

których za pośrednictwem Facebooka poinformują o wygranej. Wybrani laureaci powinni 

skontaktować się za pomocą wiadomości prywatnej z organizatorem, w celu dobrowolnego 

przekazania swoich danych niezbędnych do wysyłki nagrody. Nagrodami w konkursie są gry 

edukacyjne IPN oraz publikacje książkowe. 

 



 

Rozdział IV 

Tryb oceny odpowiedzi  

 

§ 6.  

Oceny odpowiedzi dokonuje organizator konkursu za pośrednictwem Komisji Konkursowej. 

 

W skład Komisji Konkursowej wchodzi trzech pracowników IPN O/Lublin. 

 

Ocenie podlega zawartość merytoryczna odpowiedzi. 

 

Od oceny Komisji nie ma odwołania. 

 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe  

 

§ 6.  

 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez czas niezbędny do 

przeprowadzenia konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.  

 

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.  

 

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

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy  

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

obowiązującego.  

 

 

 

 

 

 


