
KONKURS 

PROJEKT GRAFICZNY KARTKI POCZTOWEJ 

„80. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU POLAKÓW DO KL AUSCHWITZ 14 CZERWCA 

1940 ROKU” 

 

Społeczny Komitet 14 czerwca ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w otwartym 

KONKURSIE na PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ upamiętniającej 80. rocznicę 

Pierwszego Transportu Polaków do KL Auschwitz. 

 

14 czerwca 2020 roku będziemy obchodzić 80. rocznicę Pierwszego Transportu 

Polaków z więzienia w Tarnowie (głównie młodych ludzi, harcerzy, studentów, 

członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy wojny obronnej 

1939 r.) do utworzonego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.  

 

14 czerwca to początek funkcjonowania największej niemieckiej fabryki śmierci, 

założonej przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich dla Polaków, której 

Polacy byli pierwszymi więźniami. 

 

Dzień ten, dzięki staraniom byłych polskich więźniów Pierwszego Transportu, 

skupionych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich, jest świętem 

narodowym ustanowionym w 2006 r. przez Sejm RP (Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady). 

 

Projekt 14 czerwca powstał, aby przywrócić pamięć o historii początków obozu KL 

Auschwitz, który był wynikiem przemyślanej polityki okupanta niemieckiego 

skierowanej przeciwko Narodowi Polskiemu, aby oddać hołd Polakom zamęczonym  

w niemieckim obozie zagłady KL Auschwitz, przypomnieć o polskiej martyrologii,  

o której na świecie mało kto już pamięta, a także w samym sercu naszej Polski ta 

pamięć zanika. Kto zna datę 14 czerwca 1940r? Poprzez wspólne działania, pomimo 

i wbrew epidemii koronawirusa możemy to zmienić! Zapraszamy do udziału  

w konkursie! Każdy z Państwa może swoją cegiełkę dołożyć w odbudowywaniu 

zapomnianej w świecie polskiej historii. 

 

Przewodnicząca Komitetu 14 czerwca Pani Barbara Wojnarowska-Gautier były 

więzień KL Auschwitz, ofiara eksperymentów pseudomedycznych dr J. Mengele, żywy 

świadek historii będzie oceniać przesłane przez Państwa prace. Wszystkie zostaną 

opublikowane na stronach Komitetu 14 czerwca i w Internecie. Jedna wybrana  

w drodze konkursu kartka zostanie wydana. 

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych - drogą elektroniczną na adres 

Komitetu 14 czerwca: kontakt@14czerwca.pl - ustala się na dzień 9 maja 2020 roku. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 12 maja 2020 roku. 

 



REGULAMIN KONKURSU 

 

PROJEKT GRAFICZNY KARTKI POCZTOWEJ 
„80. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU POLAKÓW DO KL AUSCHWITZ 14 

CZERWCA 1940 ROKU” („REGULAMIN KONKURSU”). 

 
 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest SPOŁECZNY KOMITET OBCHODÓW 14 

CZERWCA 1940, w którego imieniu działa Stowarzyszenie Kontynuatorów 

Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego - Prawo do Prawdy (SPDP) z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok. 509, 00-043 Warszawa, 

zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zwykłych dla m.st. Warszawy pod 

numerem 446, działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, późn. zm.), tel.: 

505854800, email: kontakt@14czerwca.pl, adres strony internetowej: 

https://14czerwca.pl, Bank Ochrony Środowiska: 48 1540 1287 2216 0002 1760 

0001 („Organizator”). 

2. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej łącznie 

„Uczestnikami”.  

3. Konkurs przeprowadzany jest od dnia ogłoszenia do dnia 9 maja 2020 roku. 

Prace nadsyłane po tym terminie nie będą przyjmowane. Za moment 

nadesłania Pracy uważa się datę jej doręczenia i potwierdzenia przez 

Organizatora.  

 

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I JEGO CHARAKTER 

 

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny. 

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy przygotować projekt graficzny na kartkę 

pocztową („Praca Konkursowa”) upamiętniającą 80. rocznicę Pierwszego 

Transportu Polaków do KL Auschwitz w dniu 14 czerwca 1940 roku, która może 

być wydana i wprowadzona do obiegu publicznego przez przedsiębiorstwo 

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. 

3. Projekt winien być wykonany wg standardów dla tego typu prac.  

4. Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin w momencie zgłoszenia Pracy 

Konkursowej na adres email Organizatora, tj. kontakt@14czerwca.pl  

5. Uczestnik Konkursu jest obowiązany komunikować się z Organizatorem, 

wysyłać Pracę Konkursową oraz dokonywać wszelkich innych czynności 

związanych z uczestnictwem w Konkursie wyłącznie na adres email: 

kontakt@14czerwca.pl  



6. Uczestnik nadsyłając Pracę Konkursową oświadcza, że: 

a) nadesłana przez niego Praca Konkursowa została stworzona przez 

niego samodzielnie, jest oryginalna, jest jego autorstwa, przysługuje mu 

do niej pełnia praw autorskich w tym majątkowych, a jej 

rozpowszechnianie, korzystanie, rozporządzenie i opublikowanie nie 

narusza praw osób trzecich, 

b) wyraża zgodę na przetwarzania przez Organizatora danych osobowych 

Uczestnika, które mu podaje dla celów uczestnictwa w Konkursie, jego 

przeprowadzenia, wypłaty Nagrody oraz dla celów promocyjnych  

i marketingowych.  

7. Każdy Uczestnik nadsyłając Pracę Konkursową wyraża nieodwołalną, 

bezwarunkową i wieczystą zgodę, na: 

a) rozpowszechniane, upublicznianie, wyświetlanie, przetwarzanie  

w mediach elektronicznych, przechowywanie w pamięci komputerów, 

dysków, serwerów i innych podobnych urządzeń, udostępnianie za 

pomocą wszelkich mediów, w tym internetu na wskazanych wyżej polach 

eksploatacji znanych dziś i mogących się pojawić w przyszłości, 

b) w przypadku gdy zostanie On wyłoniony Zwycięzcą Konkursu - 

opublikowanie jego danych osobowych oraz Pracy Konkursowej przez 

Organizatora w celu promocji 80-tej rocznicy Pierwszego Transportu 

Polaków do Auschwitz 14 czerwca 1940 roku i innych społecznych akcji 

upamiętniających ofiary II Wojny Światowej. 

8. Uczestnik, który zostanie wyłoniony Zwycięzcą przenosi prawa autorskie 

majątkowe do zwycięskiej pracy na Organizatora tj. Stowarzyszenie 

Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego - Prawo do Prawdy 

(SPDP). 

9. Wszelkie koszty i ryzyka związane z uczestnictwem w Konkursie  

i przygotowaniem Pracy Konkursowej ponosi Uczestnik. 

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU  

 

1. Konkurs wymaga od Uczestnika stworzenia zindywidualizowanego i twórczego 

dzieła. 

2. Akceptuje się nadesłanie przez Uczestnika więcej niż jednej Pracy 

Konkursowej.  

3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej i zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega 

na przesłaniu pracy lub prac drogą elektroniczną na adres email Organizatora.  

4. Dane w tym dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu powinny być 

zgodne z prawdą i dotyczyć tego Uczestnika. Za skutki podania nieprawdziwych 

danych Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia Pracy Konkursowej, jeśli 

zachodzi którakolwiek z poniższych okoliczności: 



a) zawiera treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne lub pornograficzne lub 

inne naruszające polskie prawo, zasady współżycia społecznego lub 

dobre obyczaje, 

b) została nadesłana po terminie, o którym mowa  

w § 1 ust. 4. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu 

wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności 

naruszenia przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma 

prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. 

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

 

1. Spośród Uczestników, którzy nadesłali Prace Konkursowe spełniające 

wymagania Konkursu, Organizator wyłoni jednego Zwycięzcę. 

2. Wybór najlepszej Pracy Konkursowej będzie dokonywany przez powołaną 

Komisję Konkursową. 

3. Decyzja Komisji Konkursowej i Organizatora o wyłonieniu Zwycięzcy nie 

podlega zaskarżeniu i jest ostateczna. 

4. O wyborze Zwycięzcy Organizator zawiadamia nagrodzonego Uczestnika 

niezwłocznie po dokonaniu wyboru.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo nieinformowania innych Uczestników  

o wynikach Konkursu. 

6. Informacja o wynikach Konkursu nie będzie podlegała publikacji ani 

publicznemu ogłoszeniu. 

7. Wszystkie Prace Konkursowe za zgodą autorów zostaną opublikowane na 

stronach Komitetu 14 czerwca i w Internecie. 

 

§ 5. NAGRODY W KONKURSIE I ICH WRĘCZENIE 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest: 

a) nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), 

b) książka „Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz”, której autorem 

jest Adam Cyra. 

2. Fundatorem nagrody jest Przewodnicząca Społecznego Komitetu Obchodów 

14 czerwca Pani Barbara Wojnarowska-Gautier, były więzień KL Auschwitz 

wraz z innymi darczyńcami, a dysponentem Nagrody jest Organizator.  

3. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie ma możliwości realizacji Nagrody wobec 

Nagrodzonego lub osoba ta z innych powodów nie chce otrzymać Nagrody 

Nagroda przepada. 

4. Warunkiem wypłaty lub wydania Nagrody jest uprzednie przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej po podpisaniu przez 

Strony stosownej umowy.  



5. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny.  

6. Wypłacenie i wydanie Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od zawiadomienia  

o wyborze i zawarciu stosownej umowy.  

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW 

 

1. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych,  

w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) („Ustawa”), podanych przez Uczestnika 

w związku z wzięciem udziału w Konkursie.  

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora w celu 

realizacji Konkursu, w tym odbioru nagrody. 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla odebrania 

nagrody w Konkursie. Organizator zapewnia realizację uprawnień wynikających 

z Ustawy, tzn. umożliwia Uczestnikom dostęp do treści ich danych oraz ich 

poprawianie.  

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

https://14czerwca.pl 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu, zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe z uczestnictwa i przeprowadzenia Konkursu 

rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla Organizatora. 

 


