Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
poświęconego tradycji Powstań Śląskich
„Zostań Powstańczym eksploratorem”

Organizatorzy:
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha
Korfantego
Instytut De Republica

Patroni honorowi:
Minister Edukacji i Nauki
Wojewoda Śląski
Marszałek Województwa Śląskiego
Śląski Kurator Oświaty

Treść Regulaminu zgodnie ze zmianami z dn. 30.12.2021 r.

Konkurs poświęcony jest tradycji Powstań Śląskich i wpisuje się w obchody 100-lecia
Powstań Śląskich 1919-1920-1921.
Organizatorami konkursu są:
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Instytut De Republica.
KATEGORIE KONKURSOWE:

Komendant Górnośląskiej Chorągwi
Harcerzy ZHR

I. KONKURS LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII, szkół
średnich oraz pełnoletnich uczestników indywidualnych.

Patronat medialny:

II. KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, VII-VIII
i szkół średnich.

Radio Katowice
TVP 3 Katowice

III. KONKURS AUDIOWIZUALNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII
i szkół średnich.
IV. KONKURS FOTOGRAFICZNY dla uczniów szkół podstawowych z klas VII – VIII
i szkół średnich.
Cele konkursu
•
•
•
•
•

kształtowanie postaw patriotycznych
pogłębianie wiedzy historycznej
upowszechnianie wiedzy na temat Powstań Śląskich
lepsze poznanie własnych korzeni
upowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach

1.

Organizatorami konkursu są: Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego
oraz Instytut De Republica.

2.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, średnich, placówek
szkolno-wychowawczych, domów i ośrodków kultury, z wyjątkiem kategorii
literackiej, w której mogą wziąć udział również osoby pełnoletnie niebędące
uczniami. Konkurs jest jednoetapowy.

3.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy, w ramach wybranej kategorii
konkursowej, zgodnie z tematem konkursu.

4.

Do Konkursu można zgłosić tylko taką pracę, która nie brała udziału w innych
konkursach. Uczestników do udziału w konkursie zgłaszają: szkoły podstawowe,
średnie, placówki szkolno-wychowawcze, domy i ośrodki kultury. W przypadku
zgłoszenia uczestników niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub
opiekuna prawnego.

5.

Wymogi formalne dotyczące zgłaszania prac konkursowych:
a) prace konkursowe wraz ze stosownymi załącznikami należy przesłać pocztą
tradycyjną z dopiskiem: konkurs „Powstania Śląskie” na adres: Instytut Myśli
Polskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice;
b) prace należy przesłać w zamkniętych kopertach (nie dotyczy prac
plastycznych) opatrzonych nazwą instytucji zgłaszającej oraz imieniem i
nazwiskiem uczestnika.
W przypadku pełnoletnich uczestników
indywidualnych, prace literackie należy przesłać w zamkniętych kopertach
opatrzonych imieniem i nazwiskiem uczestnika;
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c) praca plastyczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem;
d) praca audiowizualna powinna zostać nagrana na płytę DVD i przesłana w
kopercie wraz z krótkim opisem filmu oraz listą osób w nim występujących
(jeśli występują) zawierającą imię i nazwisko zarejestrowanej osoby;
e) praca fotograficzna powinna zostać nagrana na płytę DVD i przesłana w
kopercie wraz z listą zawierającą wykaz osób w nim zarejestrowanych (jeśli
zostały zarejestrowane), zawierająca imię i nazwisko zarejestrowanej osoby.
6. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko te prace konkursowe, które spełnią
wszystkie wymogi formalne opisane w Regulaminie.
7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodziny jury oraz członkowie
rodzin pracowników Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz
Instytutu De Republica.
8. Nad prawidłowym przebiegiem każdej kategorii konkursowej czuwać będą
Komisje Konkursowe powołane przez Organizatorów. Komisje podejmują
decyzje o charakterze merytorycznym i organizacyjnym oraz sprawują nadzór
nad przebiegiem konkursu.
9. Decyzje Komisji Konkursowych są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub
zaskarżeniu.
10. Nagrody i wyróżnienia:
a) laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami,
b) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy,
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c) dyplomem oraz upominkami okolicznościowymi od Organizatorów uhonorowana
zostanie także każda osoba zgłaszająca uczestnika Konkursu (wymieniona w
załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu, pkt. 2 Karty Zgłoszenia Uczestnika)
d) dla laureatów konkursu plastycznego, w podziale na poszczególne kategorie
wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce
1500 zł; III miejsce 1000 zł;
e) dla laureatów konkursu audiowizualnego, w podziale na poszczególne kategorie
wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce
1500 zł; III miejsce 1000 zł;
f) dla laureatów konkursu fotograficznego, w podziale na poszczególne kategorie
wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce
1500 zł; III miejsce 1000 zł;
g) dla laureatów konkursu literackiego, w podziale na poszczególne kategorie
wiekowe, przewidziano nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce 2000 zł; II miejsce
1500 zł; III miejsce 1000 zł;
h) dla indywidualnych pełnoletnich laureatów konkursu literackiego niebędących
uczniami przewidziano nagrody pieniężne w wysokości (kwoty netto): I miejsce
4000 zł; II miejsce 3000 zł; III miejsce 2000 zł.
i) Komisje Konkursowe w każdej kategorii mają prawo przyznać wyróżnienia.
11. Fundatorem nagród jest Instytut De Republica.
12. Terminarz Konkursu:
• Ogłoszenie konkursu: 5 listopada 2021 r.
• Nadsyłanie prac: do 31 stycznia 2022 r.
• Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: do 31 marca 2022 r.
13. Organizatorzy Konkursu nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie lub
zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. W związku z dynamiczną sytuacją związaną z pandemią wirusa COVID-19
i możliwymi obostrzeniami związanymi z przemieszczaniem się osób,
działalnością instytucji kultury, organizacją wydarzeń i imprez masowych,
traktowanymi jako siła wyższa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
ogłoszenia wyników konkursu w formie online.
15. Organizatorzy, w związku z przeniesieniem na nich praw autorskich do tekstów,
prac plastycznych, filmów oraz zdjęć przez uczestników, zastrzegają sobie prawo

do ich wykorzystania do celów naukowych i edukacyjnych oraz do
nieograniczonego ich kopiowania i publicznej emisji w celach promocji.
Nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
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16. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty organizatorów oraz materiały
konkursowe będą publikowane na stronach internetowych organizatorów
(https://iderepublica.pl/; i https://instytutkorfantego.pl/).
17. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają
zwrotowi. Pozostałe prace konkursowe będzie można odebrać z siedziby
Instytutu Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach w terminie do 30 dni od
daty ogłoszenia wyników Konkursu. Prace nieodebrane w ww. terminie zostaną
komisyjnie zniszczone.
18. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do
prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać
zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady
współżycia społecznego.
19. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania
i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
20. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, oryginalność
oraz wartość merytoryczna.
21. Uczestnik Konkursu może wyrazić dobrowolną i nieodpłatną zgodę na
rozpowszechnianie jego wizerunku w celu dokumentacji i promocji Konkursu.
Wyrażona zgoda dotyczy wykorzystania jego wizerunku w wybranych przez
organizatorów Konkursu wydawnictwach, audycjach telewizyjnych, radiowych,
publikacjach w Internecie (w szczególności przez publikację na stronach
internetowych organizatorów, na portalach społecznościowych prowadzonych
przez organizatorów - Facebook, Instagram, YouTube) oraz w powstałych
publikacjach po zakończeniu Konkursu. Nieodpłatne zezwolenie, o którym mowa
powyżej, odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i
terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika na wszystkich znanych polach
eksploatacji*
22. Wytyczne dotyczące prac konkursowych:
I. KONKURS LITERACKI (klasy VII-VIII, szkoły średnie, pełnoletni uczestnicy
indywidualni)
1.

Prace konkursowe mogą prezentować różne rodzaje literackie.

2.

Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.

3.
4.
5.

Format prac: A4. Praca konkursowa nie może przekroczyć 10 000 znaków
(licząc ze spacjami).
W tej kategorii uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
Praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem pełnoletniego
uczestnika indywidualnego, a w przypadku uczestników niepełnoletnich,
metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą szkoły/instytucji.

II. KONKURS PLASTYCZNY (klasy IV-VI, VII-VIII, szkoły średnie)
1.

Prace konkursowe mogą prezentować różne formy plastyczne.

2.

Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.

3.

Technika pracy jest dowolna.

4.
5.
6.

Format prac: A4, A3. W przypadku rzeźby prace powinny być o wymiarach
maksymalnie 50 x 50 x 50 cm.
W tej kategorii uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę
Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika,
oraz nazwą szkoły/instytucji.

III. KONKURS AUDIOWIZUALNY (klasy VII-VIII, szkoły średnie)
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1.

Jako pracę konkursową dopuszcza się filmy w formie wywiadu, reportażu,
dokumentu, przedstawienie konkretnego problemu lub zupełnie
innowacyjne i niekonwencjonalne podejście do tej tematyki.

2.

Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.

3.

W tej kategorii uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

4.

Inne wymogi dotyczą kwestii technicznych oraz ograniczeń czasowych:

Minister Edukacji i Nauki
Wojewoda Śląski

•

czas trwania filmu nie może przekraczać 10 minut,

•

materiał w kodzie DVD z odtwarzaniem w Windows Media Player musi
być przesłany drogą pocztową do biura Instytutu Myśli Polskiej im.
Wojciecha Korfantego,

•

Na końcu filmu musi być umieszczona informacja o autorze: imię,
nazwisko autora, nazwa szkoły, do której autor uczęszcza, miejscowość,
dostarczony film na nośniku DVD musi być opisany w następujący
sposób: imię i nazwisko autora, tytuł filmu wraz z adnotacją: „Materiał
filmowy nagrany do konkursu”,

Marszałek Województwa Śląskiego
Śląski Kurator Oświaty
Związek
Harcerstwa
Komendant
Górnośląskiej Chorągwi
Rzeczypospolitej
Harcerzy ZHR

•

Patronat medialny:

•

do wykonania filmu można wykorzystać dowolne
multimedialne, np.: telefon komórkowy, kamera,

•

należy także dołączyć (w formie papierowej) krótki opis filmu
(streszczenie, omówienie idei danego obrazu),

Radio
Katowice
Patronat
medialny:
TVP
Radio3 Katowice
TVP 3 Katowice

urządzenie

5. W przypadku rejestracji wizerunku (w tym głosu) osób znajdujących się
w przesłanym materiale filmowym niezbędne jest pobranie od
rodzica/opiekuna prawnego tej osoby bądź osoby pełnoletniej
zarejestrowanej w przesłanym materiale filmowym oświadczenia wraz ze
zgodą na rozpowszechnianie wizerunku (zgodnie z artykułem 81 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Oświadczenia te należy przekazać Organizatorowi (Instytutowi Myśli Polskiej
im. W. Korfantego) w momencie zgłaszania pracy konkursowej (załącznik nr 3
– w przypadku uczestnika niepełnoletniego, załącznik 4 – w przypadku
uczestnika pełnoletniego).
6.

Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika
oraz nazwą szkoły/instytucji.

IV. KONKURS FOTOGRAFICZNY (klasy VII-VIII, szkoły średnie)
1.

Uczestnik może zgłosić do konkursu do 10 zdjęć (stanowiących jedną pracę)

2.

Prace konkursowe muszą być związane z tematem konkursu.

3.

Fotografie powinny być zapisane w formacie jpg. i zapisane na płycie CD.

4.

W przypadku rejestracji wizerunku osób znajdujących się w przesłanym
materiale fotograficznym niezbędne jest pobranie od rodzica/opiekuna
prawnego tej osoby bądź osoby pełnoletniej zarejestrowanej w przesłanym
materiale fotograficznym oświadczenia wraz ze zgodą na rozpowszechnianie
ich wizerunku (zgodnie z artykułem 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych). Oświadczenia te należy przekazać
Organizatorowi (Instytutowi Myśli Polskiej im. W. Korfantego) w momencie
zgłaszania pracy konkursowej (załącznik nr 3 – w przypadku uczestnika
niepełnoletniego, załącznik 4 – w przypadku uczestnika pełnoletniego).

5.

Każda praca powinna zawierać metrykę z imieniem i nazwiskiem uczestnika
oraz nazwą szkoły/instytucji.
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Klauzula Informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu,
rodziców/opiekunów prawnych oraz osób zgłaszających uczestników konkursu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.
L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im.
Wojciecha Korfantego, ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350,
REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail:
kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:
iod@instytutkorfantego.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu
poświęconego tradycji Powstań Śląskich „Zostań Powstańczym
eksploratorem”
w tym wyłonienia zwycięzców, wydania dyplomów
uczestnikom, osobom zgłaszającym uczestników konkursu - na podstawie art.
6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym w związku z wypełnianiem zadań
statutowych (§4 i §5 statutu Instytutu) oraz w oparciu o ustawę z dnia 25
października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
b) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w szczególności związanego z archiwizacją dokumentacji – na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
c) w celu dokumentacji i promocji Konkursu – na podstawie zgody
(*w przypadku wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie wizerunku,
o której mowa w punkcie 21 Regulaminu)
d) w celu umieszczenia listy laureatów na stronie internetowej konkursu
i w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – czyli
Państwa zgody.
4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
a) imię i nazwisko, wizerunek* – od niepełnoletniego uczestnika konkursu;
b) imię i nazwisko, numer telefonu, wizerunek* – od pełnoletniego uczestnika
konkursu;
c) imię i nazwisko – od rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu;
d) imię i nazwisko, numer telefonu – od osoby zgłaszającej uczestnika konkursu;
e) imię i nazwisko oraz wizerunek (w tym głos) osób zarejestrowany
w przesłanym materiale filmowym;
f) imię i nazwisko oraz wizerunek osób zarejestrowanych w przesłanym
materiale fotograficznym;
g) imię i nazwisko przedstawiciela instytucji delegującej.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jurorzy konkursu, partnerzy
świadczący usługi techniczne i IT na rzecz Administratora, operator pocztowy –
w przypadku wysyłki korespondencji w formie papierowej a także instytucje
upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów
(np. w celu rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą danych będzie również
fundator nagród „Instytut De Republica” z siedzibą w Warszawie.
6. W przypadku przetwarzania Państwa wizerunku (w tym głosu) oraz umieszczenia
imienia i nazwiska na portalach społecznościowych dane mogą być przekazane do
państwa trzeciego. Odbiorcą tych danych mogą być właściciele portali
społecznościowych (przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się na
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7.

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha
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Instytut De Republica
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8.

Minister Edukacji i Nauki
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9.
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10.

11.
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12.

zasadach określonych przez właścicieli tych portali) w związku ich
rozpowszechnieniem na profilach Facebook, Instagram, YouTube prowadzonych
przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia
celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie
z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej
i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego
w Instytucie – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia Konkursu (w przypadku
materiałów będących dokumentacją konkursową).
Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich
sprostowania i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia
przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału
w Konkursie tym samym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 pkt a i b
niniejszej klauzuli. Podanie danych osobowych do realizacji celów, o których
mowa w ust. 3 pkt c i d niniejszej klauzuli jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

