
Regulamin Akcji “FLASH HISTORII” 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem akcji na platformie  Facebook (zwanym dalej „akcją”) jest Rada Dzieci i 
Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji i Nauki zwana dalej Organizatorem. 

2. Fundatorem nagród jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników akcji jest 
Ministerstwo Edukacji i Nauki z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 20. 

4. Podanie danych osobowych jest  niezbędne  do przystąpienia przez Uczestnika do akcji. Do 
udziału w akcji wymagana jest rejestracja i posiadanie konta na Facebooku. Postanowienia 
dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w § 8 Regulaminu.  

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki udziału w akcji.  

6. Akcja nie jest stworzona, przeprowadzona, czy administrowana, wspierana ani 
sponsorowana przez Facebook, przez co platforma  Facebook jest zwolniona z 
odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym 
zastrzeżonym przez Facebook, Inc.  

7. Akcja  jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem na strony 
internetowej  platformy Facebook pod adresem: 
https://www.facebook.com/radamlodziezy/ (zwanej dalej “Fanpage”).  

8. Akcja ma na celu zaangażowanie patriotyczne młodych ludzi w kontekście dbania o pamięć 
o osobach/miejscach/wydarzeniach, które odegrały kluczową rolę w historii Polskę. Wiele 
miejsc i bohaterów jest obecnie zapomnianych lub mało znanych, choć ich czyny i znaczenie 
było wielkie. Chcielibyśmy, aby do świadomości ludzkiej przeniknęła wiedza 
osobach/miejscach, które zostały zapomniane lub wie o nich niewielka część społeczeństwa. 
Popularyzacja rzeczy zapomnianych jest priorytetowym celem naszej akcji.  

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem akcji, tj. udzielaniem informacji na temat akcji 
oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator. 

10. Wzięcie udziału w akcji oznacza zaakceptowanie jego Regulaminu. Udział w niej jest 
całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

11. Mailem organizatora jest radamlodziezy@mein.gov.pl 

 

 § 2. UCZESTNICY AKCJI 

1. Uczestnikiem akcji (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, zamieszkała w na 
terenie Rzeczypospolitej, która: 

dostarczy w terminie wskazanym przez Organizatora wymagane dokumenty tj. w przypadku 
Uczestników, którzy na chwilę przesyłania zgłoszeń nie ukończyli 18 lat, obowiązani są 
dostarczyć do Organizatora podpisaną zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica), czy 
opiekuna prawnego na udział w akcji i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1); osoby, 

https://www.facebook.com/radamlodziezy/


które ukończyły 18 lat samodzielnie podpisują oświadczenie dotyczące zgody na 
przetwarzanie danych osobowych i swój udział w akcji (załącznik 2); a także do udziału w 
akcji wymagana jest akceptacja warunków Regulaminu po zapoznaniu się z jego treścią; 
 

§ 3. NAGRODA  

1. W akcji przewidziano nagrody dla autorów dziesięciu prac, które zostaną  

wyłonione przez organizatora na podstawie kryteriów merytorycznych, takich jak: 
umiejętność gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz samodzielnego konstruowania 
wypowiedzi pisemnej. 

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego 
rodzaju.  

3. Nagrodzony może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody. W przypadku braku możliwości dostarczenia 
nagrody przez Organizatora pomimo dwukrotnych prób jej dostarczenia, prawo do Nagrody 
w takiej sytuacji wygasa. 

4. Informacja o dziesięciu nagrodzonych zostanie zamieszczona na fanpage’u: 
https://www.facebook.com/radamlodziezy/. 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS AKCJI 

1. Zasady akcji  będą  dostępne w formie ogłoszenia  (dalej: „post informacyjny“) na portalu 
społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem 
https://www.facebook.com/radamlodziezy/, a także w  niniejszym Regulaminie, a akcja 
odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Facebook. 

2. Akcja trwa od 1 sierpnia do 1 września 2022 roku. 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJI 

1. Zadaniem Uczestnika jest:  

a. wysłanie pracy, które stanowić będzie cenne źródło wiedzy historycznej. Może to być np. 
zdjęcie postaci/ pomnik/portret/ lub miejsce, które zapisało się pozytywnie na kartach 
historii Polski.  

b. prace powinny zostać przesłane w formacie jpg/png. Jeden uczestnik może nadesłać od 1 
do 3 fotografii (wchodzących w skład jednej pracy). 

c.  prace przyjmowane są w dwóch formach: 

• prace indywidualne 
• prace zespołowe (skład zespołu mogą tworzyć maksymalnie 2 osoby) 

 
d. kolejnym punktem jest napisanie krótkiego tekstu (ok. 100/150 słów) uzasadniającego 
wybór przedmiotu ujętego w pracy. 
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f. wysłanie pracy, jej zdjęcia bądź skanu wraz z odpowiednimi dokumentami (załącznik 1 lub 
2) na adres: radamlodziezy@mein.gov.pl do dnia 23.08.2022 roku do godz. 23:59. 

2. Wybrane przez Komisję Prace znajdą się w poście na stronie Organizatora. 

3. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta informacyjnego. 

4. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania akcji informując o tym na 
fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook. 

5. Po zakończeniu terminu przesyłania prac Komisja wyłoni na podstawie kryteriów 
wymienionych w § 3 Regulaminu 10 spośród nich i udostępni na stronie projektowej 
(https://www.facebook.com/radamlodziezy/).  

6. W czasie trwania akcji każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 pracę, która powinna być 
stworzona specjalnie na konkurs “Flash historii”. 

7. Informacje o dziesięciu nagrodzonych pracach, zostaną opublikowane w terminie do do 
godziny 23:59 30.08.2022 roku na Facebook'u Organizatora. Do laureatów zostaną również 
wysłane e-maile z informacją o nagrodzie. 

8. Informacje o akcji będą dostępne na Facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/radamlodziezy/. 

9. Poprzez udział w akcji, nadesłanie zgłoszenia każdy uczestnik przenosi na Organizatora 
akcji licencję do używania  treści będącej przedmiotem akcji  na wszystkich polach 
eksploatacyjnych bez ograniczeń co do czasu i terytorium. Uczestnik tym samym zgadza się 
również na wykorzystanie przesłanego materiału w celach prezentacji nadesłanych prac w 
podsumowaniu Projektu. Uczestnik akcji zgłaszający pracę poprzez fakt przystąpienia do 
konkursu wyraża zgodę na to, iż z dniem przekazania Organizatorowi licencji udziela 
Organizatorowi prawa do rozpowszechniania przygotowanego tekstu. Uczestnik ponosi 
pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do 
nadesłanego przez niego materiału np.  w formie zdjęcia. Zgłaszane do akcji materiały w 
formie zdjęć nie mogą naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych 
norm obyczajowych. Nie mogą one zawierać treści: o charakterze erotycznym, rasistowskim, 
nie mogą propagować faszyzmu, narodowego socjalizmu czy komunizmu oraz treści 
powszechnie uważanych za obraźliwe i wulgarne. Praca nie może w żaden sposób 
nawoływać do nienawiści, czynów niezgodnych z prawem lub obrażać uczuć innych osób, a w 
szczególności uczuć religijnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania prac i 
materiałów, które naruszają którykolwiek z powyższych warunków. 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI I ODBIORU NAGRÓD  

1. Dostęp do akcji jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym 
Facebook (z takiego wymogu zwolnieni są Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków, aby 
móc założyć konto na portalu Facebook). 

 2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie pracy i wymaganych zgód tj. w 
przypadku nieukończenia 18 lat podpisaną zgodę opiekuna prawnego/przedstawiciela 
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ustawowego (rodzica) na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1) 
lub w przypadku osoby pełnoletniej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). 

3. O wyborze 10 prac na podstawie kryteriów wymienionych w § 3 Regulaminu  decyduje 
Komisja.  

4. Organizator skontaktuje się z laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnej na 
Facebook’u lub za pośrednictwem maila, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody. 

5. Publiczna informacja o dziesięciu nagrodzonych pracach zostanie również umieszczona w 
poście informacyjnym na stronie https://www.facebook.com/radamlodziezy/. 

6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana zwycięzcom w terminie do 14 dni 
roboczych od dnia ogłoszenia wyników.  

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 
Nagrodzonym Uczestnikiem  nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości 
poszczególnych nagród.  

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA  

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 
Uczestników w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie 
Uczestnika (w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub 
podane dane są niepełne lub nieaktualne).  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych 
przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych 
z usunięciem naruszeń Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji Uczestników, których 
działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w 
szczególności uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na 
portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie 
tekstowej, jak i graficznej); 

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami 
Facebooka;  

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili 
osób trzecich;  

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;  

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz 
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub 
aplikacji ze strony Facebooka.  

https://www.facebook.com/radamlodziezy/


 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu 
dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia akcji. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika, o których mowa 
powyżej jest: 

• niezbędność   podjęcia działań związanych z przystąpieniem do i realizacją 
akcji, a także wszelkich działań związanych z udziałem w Projekcie, tj. 
czynności wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego 
przez administratora na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f RODO), 

• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO), 

• dobrowolna zgoda Uczestnika (art. 6 ust.1 lit. a RODO), 
 

2. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres 
niezbędny do przeprowadzenia akcji i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi 
(zwycięzcom), a także okres niezbędny do ochrony interesów Organizatora, przepisy prawa, 
mogą obligować Instytut do przetwarzania danych przez określony czas. 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, 
sprostowania, uzupełniania danych niekompletnych oraz żądania ich  usunięcia, żądania 
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Jeśli dane osobowe, są przetwarzane na podstawie twojej zgody jako uczestnika, masz prawo 
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody 
przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu 
zgody na adres adres mailowy Organizatora. 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w akcji. 

5. Pozyskane przy zgłoszeniu dane osobowe Uczestnika, o których mowa w Regulaminie,  
mogą być przekazywane: 

• podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, w szczególności 
dostawcom usług IT, doradcom, czy innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz 
Organizatora,  

• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę 
prawną. 

• Dane osobowe, nie będą przekazane do państw trzecich, ani organizacji 
międzynarodowych. 

 



§ 9. PRAWA AUTORSKIE  

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do akcji przysługują Organizatorowi. 
Uczestnictwo w akcji nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników 
jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek 
sposób praw własności intelektualnej w akcji. 

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i obowiązuje do  chwili zakończenia akcji. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne przepisy prawa.  

3. Spory odnoszące się i wynikające z akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji w trakcie jej trwania. Informacja 
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: 
https://www.facebook.com/radamlodziezy/.  

DANE KONTAKTOWE: 

Michał Aściukiewicz 

Przewodniczący Komisji Historyczno-Patriotycznej w Radzie Dzieci i Młodzieży RP przy 
Ministrze Edukacji i Nauki 

tel. +48 729 239 713 

e-mail: michal.asciukiewicz@interia.com 

  

https://www.facebook.com/radamlodziezy/


Załącznik 1. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców-przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego na udział dziecka i na 

warunki uczestnictwa w Akcji w organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki  - “Flash historii”.  

1. Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka............................................................................................     

      (imię i nazwisko)    

w  Akcji - “Flash Historii” 

2. Wyrażam zgodę na podstawie art. 81 Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku 

mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, 

wieku, a także wizerunku) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z RODO 

wskazanych w Regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez 

moje dziecko pracy w materiałach promocyjnych związanych z Akcją, prezentacjach, na 

stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń, a w 

szczególności na platformie Facebook.  

  

Data ..............................     Czytelny podpis rodzica/opiekuna 

dziecka 

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

 
  



Załącznik 2.  

 

OŚWIADCZENIE  

Zgoda na udział i na warunki uczestnictwa w Akcji w organizowanej przez Radę Dzieci i 

Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki  - “Flash historii”.  

 

1. Wyrażam zgodę na podstawie art. 81 Ustawy z 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora  mojego 

wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, wieku, a także 

wizerunku) w celach wynikających z organizacji Akcji zgodnie z RODO wskazanych w 

Regulaminie, z którego treścią się zapoznałem i którego treść akceptuję.  

2. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze 
mnie pracy w materiałach promocyjnych związanych z akcją, prezentacjach, na stronie 

internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń, a w szczególności na 
platformie Facebook.  

Data ..................................                                                  Czytelny podpis uczestnika  

………………………..                                            

 


