
„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie” 
 

REGULAMIN - IX KONKURSU WIEDZY PATRIOTYCZNEJ O ROMANIE DMOWSKIM   
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Obowiązek Polski, zwana dalej Organizatorem. Współorganizatorem 

jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa. 

3. Celem konkursu jest: 

- promocja postaw patriotycznych wśród młodzieży, 

- przypomnienie postaci jednego z najwybitniejszych polskich Mężów Stanu, 

- ukazanie wkładu Romana Dmowskiego w odzyskanie niepodległości przez Polskę, 

- propagowanie myśli i dorobku ideowego Romana Dmowskiego, 

- inspiracja młodego pokolenia do poszerzania wiedzy historycznej, społecznej. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. 
 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.  

2. Podstawą wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie eseju związanego z tytułem Konkursu. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARÓD 
„Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem 
pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą.” 

 

3. Uczestnik, na swą prośbę może otrzymać od Organizatora pakiet materiałów pomocniczych.  

4. Esej, zwany dalej pracą konkursową powinien być oryginalny i nigdzie wcześniej nie publikowany ani nie 

przedstawiany. Powinien być przesłany w postaci wydruku wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub 

opiekuna (wzór w załączniku).  

4. Pracę konkursową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do dnia 7 stycznia 2021 r. z dopiskiem 

„Konkurs” na adres Organizatora: FOP, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok, lub na a 

dres mail: biuro@obowiazekpolski.pl 

5. Objętość prac nie powinna przekroczyć 10 str. (max. ilość znaków na stronie 1800). 

6. Koszt przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłana praca konkursowa nie podlega zwrotowi.  

 

III. Oświadczenia uczestnika 

 

1. Uczestnik konkursu podpisuje kartę zgłoszeniową, według wzoru załączonego do niniejszego regulaminu. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest również nadesłanie oświadczenia, iż praca ta nie była wcześniej 

publikowana oraz zgody rodziców (opiekunów prawnych) na ewentualne opublikowanie pracy lub jej 

fragmentów. W zgodzie tej zawarta jest także adnotacja, iż przenosi on na Organizatora – nieodpłatnie na czas 

nieoznaczony – autorskie prawa majątkowe do nadesłanych esejów (w szczególności wymienionych w art. 50 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 63 ) w 

tym m.in. do: publikowania ich na stronach internetowych oraz innych publikacjach pokonkursowych – 

uprawnienie to dotyczy wielokrotnego wykorzystania i nie jest ograniczone w czasie i co do terytorium.  

3. Uczestnik konkursu zobowiązuje się, iż nie przekaże osobom trzecim żadnych praw związanych z pracą 

zgłoszona do Konkursu, a nadto, iż nie dokona w żadnej formie sublicencji, publikacji lub udostępniania pracy 

zgłoszonej do Konkursu.  

4. Wraz z przystąpieniem do Konkursu, rodzic (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych uczestnika dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

5. Uczestnika Konkursu oświadcza, że zgłoszona praca jest sporządzona osobiście przez niego i nie narusza 

żadnych praw osób trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub praw autorskich.  

6. Prawa autorskie do esejów pozostają własnością autorów – z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciw Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze 

względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik Konkursu zobowiązuje się ponosić cywilno-prawną z 

tytułu wad prawnych przedstawionego eseju. 

7. Uczestnik Konkursu oraz jego rodzic (opiekun prawny) zapoznał się z treścią Regulaminu, który w całości 

akceptuje. 



8. Dane uczestników Konkursu, którzy nie zostali laureatami, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu 

Konkursu. 

9. Komitet Organizacyjny Konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych esejów do publikacji, ich 

bezpłatnego prezentowania i publikacji w celach promocyjnych oraz w wydawnictwach informacyjno-

promocyjnych przez niego przygotowanych. 

10. Uczestnikom nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem 

pracy i jej zgłoszeniem do Konkursu. 

 

VI.  Harmonogram konkursu 

 

1. Przesłanie pracy konkursowej do siedziby Organizatora: do 07.01.2021 r. 

3. Ocena prac konkursowych przez Kapitułę Oceniającą: do 13.01.2021r.  

4. Ogłoszenie wyników i zawiadomienie laureatów: 14.01.2021 r 

5. Gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień: 18.01.2021 r. (termin roboczy) 

 

V. Wymogi dotyczące eseju 

 

 Zgłoszone prace muszą spełniać następujące kryteria: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

2. Do pracy konkursowej należy dołączyć: 

 a)  kartę zgłoszeniową, 

 b)  oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)  (wzór w załączniku). 

3. Prace konkursowe nie spełniające wyżej wymienionych wymogów podlegają odrzuceniu i nie będą 

uwzględniane w dalszych pracach Komisji Konkursowej. 

 

VI.  Nagrody 

 

Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe: 

         - miejsce I – komputer, zestawy książek 

         - miejsce II, III – sprzęt elektroniczny, zestawy książek. 

Najlepsze prace zostaną wydane w formie publikacji książkowej. Rodzaj nagród może ulec zmianie.  

Nauczyciele, opiekunowie wspierających laureatów, otrzymają nagrody. 

 

VII. Komisja konkursowa 

 

1. Prace podlegają ocenie przez Kapitułę Oceniającą, w skład której wchodzą nauczyciele, autorytety naukowe i 

społeczne. Decyzję o zakwalifikowaniu i przyjęciu pracy konkursowej oraz oceny jej pod względem 

formalnym  i merytorycznym dokonuje Kapituła Oceniająca. 

2. Kapituła może zrezygnować z przyznania nagród lub rozdysponować je w inny sposób. 

3. Decyzje Kapituły Oceniającej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego Kapituły.  

 

VIII.  Postanowienia końcowe 

 

1. Komunikaty i informacje na temat  konkursu będą publikowane na stronie internetowej Organizatora.  

2. Osoby, które podadzą nieprawdziwe informacje lub naruszą w związku z udziałem w Konkursie prawa osób 

trzecich, zostaną automatycznie wykluczone z konkursu. 

3. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zostanie przekazany do szkół oraz opublikowany na stronie 

internetowej Organizatora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia Konkursu, a także zmiany terminu ogłoszenia wyników, w razie 

wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

5. Wszelkie kwestie sporne, związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu 

rozstrzyga Koordynator Konkursu  powołany przez Organizatora. 

6. Decyzja Komitetu Organizacyjnego jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 


