
 REGULAMIN 

konkursu historycznego z wykorzystaniem aplikacji Action Track 

dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych 

 

„Sukcesy sportowe II Rzeczypospolitej”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Organizatorzy: 
 

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi 
ul. Elizy Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź 
 
2. Postanowienia ogólne: 

 
Konkurs odbędzie się 1 czerwca 2021 r. z wykorzystaniem aplikacji ActionTrack. 
Kod QR umożliwiający pobranie quizu zostanie przesłany na adres e-mail szkół 
podstawowych województwa łódzkiego, których uczniowie uprzednio zgłoszą wolę 
udziału w konkursie.  
 

3. Cele Konkursu: 
 
Celem Konkursu jest promocja wiedzy z zakresu historii Polski okresu 
dwudziestolecia międzywojennego wśród uczniów klas 6-8 szkół podstawowych.  

 

4. Warunki uczestnictwa: 

 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, klas 6-8,  z obszaru 

działania Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. 



3. Udział uczniów w konkursie zgłasza dyrektor szkoły do Oddziałowego Biura 

Edukacji Narodowej IPN w Łodzi poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

4. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć podpisane oświadczenia według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (opiekun konkursu), załącznik nr 3 

(uczestnika konkursu do 16 roku życia). 

5. Zgłoszenie wraz z ww. załącznikami należy przesłać na adres mailowy do dnia 

24 maja 2021 r. oben.lodz@ipn.gov.pl, wpisując w tytule wiadomości 

„Sukcesy sportowe II Rzeczpospolitej”. 

6. Wymogiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie smartfonu/tabletu z: 

 systemem iOS albo Android 

 zainstalowaną aplikacją Action Track (dostępną w Sklepie 

Play i AppStore) 

 mobilnym dostępem do internetu. 

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy IPN, ani członkowie ich 

rodzin. 

8. Każdy biorący udział w Konkursie może zostać nagrodzony tylko jeden raz.  

 

5. Zasady udziału w Konkursie:  

 

1. Organizator Konkursu wyśle 27 maja 2021 r. do godz. 16:00 na adres 

mailowy zgłoszonych szkół kod QR z dostępem do quizu.  

2. W dniu 1 czerwca 2021 r. po zeskanowaniu smartfonem (z dostępem do 

internetu) kodu QR w aplikacji Action Track z ekranu innego dowolnego 

urządzenia, uczestnicy pobierają quiz, następnie zobowiązani są podać nazwę 

użytkownika: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły (np. Aleksandra Rybińska SP nr 

91 w Łodzi). 

Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie muszą zeskanować kod QR w 

aplikacji Action Track ok. godz. 9.50. Quiz uruchomi się automatycznie o 

godz. 10.00. Później kod przestanie być aktywny.  

3. Pobranie bezpłatnej aplikacji Action Track [dostępnej w Sklepie Play 

(Android) i App Store (iOS)] może nastąpić w dowolnym momencie przed 

rozpoczęciem konkursu.  

4. Szczegóły techniczne:  

 Po otwarciu aplikacji Action Track na stronie głównej wybieramy opcję 
„Zeskanuj kod dołączenia”. 

 Po zeskanowaniu kodu QR naciskamy „Pobierz”, a następnie „Zacznij teraz”.  

 Na ekranie pojawi się komunikat, by podać nazwę użytkownika. Uczestnicy 
wpisują w nazwie użytkownika imię i nazwisko oraz nazwę szkoły (w aplikacji 
pytanie „Kim jesteś?”). Następnie naciskamy „OK”.  

 Na ekranie wyświetli się komunikat „Zaczekaj na rozpoczęcie działania” i 
informacja, ile czasu zostało do rozpoczęcia quizu. Nie będzie jednak 
wyświetlany dokładny upływ czasu, sekunda po sekundzie, a tylko np. 
0:00:30, a po 13 sekundach dopiero druga informacja dla uczestników 
0:00:17. W momencie nastąpienia godziny rozpoczęcia quizu – o godz. 10.00, 
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aplikacja jeszcze przez kilka sekund ładuje się (na ekranie widzimy 
sygnalizację najpierw czerwone światło, żółte i wreszcie zielone), a następnie 
quiz uruchamia się automatycznie. Dopiero od tego momentu będzie liczył 
się czas.  

 Na mapie satelitarnej naciskamy na znak aplikacji Action Track (z gwiazdką), 
czyli „Start”, a następnie „Aktywuj”.  

 Po zaznaczeniu każdej odpowiedzi zawsze naciskamy „Prześlij”, a następnie 
„Kontynuuj”. 

 

 

 6. Przebieg Konkursu 

 

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 10 pytań w 

formie jednokrotnego wyboru w aplikacji Action Track. 

2. Konkurs zostanie zakończony automatycznie o godz. 10.20, niezależnie od 

tego, czy wszyscy uczestnicy dotrą do ostatniego pytania.  

3. Wśród uczestników konkursu zostanie wyłonionych 3 laureatów oraz 7 finalistów 

konkursu. 

4. Zarówno laureaci, jak i finaliści otrzymają zestawy nagród rzeczowych.  

5. W przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez więcej 

uczestników, decydujący będzie czas rozwiązania quizu. 

6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności 

udzielonych odpowiedzi. 

7. Laureaci oraz zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 1 czerwca 

do godz. 15:00 poprzez wiadomość mailową przesłaną z 

aleksandra.rybinska-bielecka@ipn.gov.plna adres mailowy szkoły. 

 Laureaci oraz Finaliści będą mogli odebrać nagrody w terminie od 3-30 czerwca 

2021 r. w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci 

Narodowej w Łodzi, adres: budynek „Orion”, Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87, 

piętro II,  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (42 201-46-64) lub 

mailowym (aleksandra.rybinska-bielecka@ipn.gov.pl) 

8. Laureatowi oraz finaliście nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę 

ani nagrodę innego rodzaju. 

9. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent 

pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.  

7. Zakres odpowiedzialności Organizatora  

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych 

Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z 

przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał 

prawdziwych danych lub dane są niepełne.  

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści 

umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z 
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zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub 

przepisów powszechnie obowiązujących.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie 

Uczestników, którzy:  

a. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, w szczególności 

obraźliwe zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;  

b. ingerują w mechanizm działania Konkursu.  

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w 

działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, 

aplikacji Action Track 

 

8. Ochrona danych osobowych  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik 

nr 2,3 do Regulaminu. 

 

 

9. Postanowienia końcowe  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji, na każdym etapie 

trwania Konkursu, uczestników postępujących w sposób niezgodny z 

niniejszym regulaminem. 

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej „Instytut Pamięci 

Narodowej Oddział w Łodzi” oraz na portalu społecznościowym Facebook 

„Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Pełna nazwa szkoły: 

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

Adres szkoły: kod .......................... miejscowość .............................................................. 

ulica...................................................................... nr ............ 

E-mail: ……………………………………………… nr telefonu …………………………….. 

Uczestnicy konkursu:  

1. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

2. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

3. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

4. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

5. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

6. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

7. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

8. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

9. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

10. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

11. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

12. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

13. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 



14. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

15. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

16. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

17. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

18. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

19. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

20. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

21. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

22. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

23. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

24. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

25. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

26. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

27. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

28. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

29. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

30. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

31. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

32. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

33. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 



34. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

35. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

36. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

37. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

38. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

39. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

40. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

41. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

42. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

43. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

44. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

45. ……………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, klasa) 

 

Nauczyciel – opiekun (imię, nazwisko, e-mail i telefon kontaktowy): 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

          

 

 



Załącznik Nr 2 

Oświadczenie opiekuna konkursu(nauczyciel) 

 

Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego 

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

Nazwa szkoły ................................................................................................................................................. 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu „Sukcesy sportowe II Rzeczpospolitej” 

organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej 

Polskiemu Oddział w Łodzi i w pełni akceptuję jego treść.  

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie mojego wizerunku zarejestrowanego w związku z Konkursem w szczególności w trakcie 

uczestnictwa w gali finałowej konkursu i udostępnienie na stornach internetowych, mediach i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.  

 

………………………………………… …………………………………………………………… 

                              (miejscowość, data)                              (czytelny podpis nauczyciela/opiekuna prowadzącego)

  

Obowiązek informacyjny 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a. realizacji konkursu historycznego „Sukcesy sportowe II Rzeczpospolitej”  

organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi  

b. publikacji wizerunku zarejestrowanego w związku z Konkursem w szczególności w trakcie 

uczestnictwa w gali finałowej konkursu i udostępnienie na stornach internetowych, mediach i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora w 

przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w trybie określonym w 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu konkursu „Sukcesy sportowe II 

Rzeczpospolitej” oraz lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-

KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej RODO. 



Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty upoważnione przez Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia oraz 

zakończenia publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych organizatora i oficjalnych 

profilach w mediach społecznościowych organizatora oraz w publikacjach i materiałach 

multimedialnych Instytutu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w 

obowiązującym w Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 

dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

       ……………………………………………………………….

        (data, podpis) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu do 16 roku życia 

 

Imię i nazwisko dziecka 

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

Wiek dziecka ................................................................................................................................................... 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaw regionalnym konkursie historycznym „Sukcesy sportowe 

II Rzeczpospolitej”  organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi  

 Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu „Sukcesy sportowe II Rzeczpospolitej” 

organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowej 

Polskiemu Oddział w Łodzi i w pełni akceptuję jego postanowienia oraz informację o przetwarzaniu danych 

osobowych.  

 Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na 

przetwarzanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w związku z Konkursem w szczególności w 

trakcie uczestnictwa w gali finałowej konkursu i udostępnienie na stornach internetowych, mediach i 

oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora.  

 

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

(miejscowość, data)                                                     (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Obowiązek informacyjny 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celach: 

a. udziału dziecka w regionalnym konkursie historycznym „Sukcesy sportowe II 

Rzeczpospolitej”  organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowej Polskiemu Oddział w Łodzi  

b. publikacji wizerunku dziecka zarejestrowanego w związku z Konkursem w szczególności w 

trakcie uczestnictwa w gali finałowej konkursu i udostępnienie na stornach internetowych, 

mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez 

Organizatora w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody. 



Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda w trybie określonym w 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy tj. regulaminu konkursu „Sukcesy sportowe II 

Rzeczpospolitej”) oraz lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-

KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - dalej RODO 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 

Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, 

administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, 

poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony 

przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, 

adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony 

Danych Osobowych.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty upoważnione przez Administratora. 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia organizowanego wydarzenia oraz zakończenia 

publikacji relacji z wydarzenia na stronach internetowych organizatora i oficjalnych profilach w 

mediach społecznościowych organizatora oraz w publikacjach i materiałach multimedialnych 

Instytutu, a następnie przechowywane zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w 

Instytucie Rzeczowym Wykazie Akt, wydanym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

przenoszenia danych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………………………………. 

(data, podpis rodziców/prawnych opiekunów) 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


