
REGULAMIN KONKURSU 

na najlepsze uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania obszaru dworskiego na terenie Muzeum 

„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na podstawie historycznej dokumentacji. 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania 

obszaru dworskiego na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie” na podstawie historycznej dokumentacji i zwany jest dalej „Konkursem”.  

2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 

(„Muzeum” lub „Organizator”), ul Parkowa 25, 41-500 Chorzów, NIP 627-23-77-905. 

3. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora 

oraz osób biorących udział w Konkursie.  

4. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i 

zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki 

udziału w Konkursie.  

5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej 

(www.muzeumgpe-chorzow.pl)  

 

§2 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

  

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia osoba fizyczna, która nadeśle 

Opracowanie Konkursowe, wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym 

(„Praca Konkursowa”).  

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub inne osoby współpracujące 

przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również ich zstępni, przysposobieni lub 

rodzeństwo.  

3. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i poszczególnych praw oraz obowiązków z nim 

związanych, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej zgody Organizatora 

wyrażonej na piśmie pod rygorem bezskuteczności. 
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§3 PRZEDMIOT KONKURSU I WYMOGI DOTYCZĄCE 

OPRACOWAŃ KONKURSOWYCH 

  

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie opracowania koncepcji zakładającej zagospodarowanie 

części terenu Muzeum, tzw. obszaru dworskiego („Obszar”), polegające między innymi na 

wytypowaniu obiektów: dworu, oficyny dworskiej, stajni, stodoły, kuźni, obory lub owczarni, 

wozowni i gołębnika do przeniesienia bądź odtworzenia na Obszarze, na podstawie 

historycznej dokumentacji, wyrażone w formie graficzno-słownej („Opracowanie 

Konkursowe”). 

2. Obszar zajmuje powierzchnię około 1.45 ha i oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik 

numer 1 do Regulaminu. Mapa ta ma charakter jedynie poglądowy, lokalizacja obiektów  w 

terenie oraz ich rozmiary przyjęte w Opracowaniu Konkursowym mogą różnić się od 

przedstawionych na załączonej mapie. 

3. Uczestnik może złożyć w ramach Pracy Konkursowej jedno Opracowanie Konkursowe.  

4.  Uczestnik może ująć w Opracowaniu Konkursowym obiekty istniejące (zachowane lub w 

ruinie) lub już nieistniejące (niezachowane), ale posiadające dokumentację lub ikonografię 

pozwalające na odtworzenie obiektu zgodnie z oryginałem. 

     5.  Opracowanie Konkursowe powinno zawierać (w opisanej teczce): 

- mapę w skali 1:500 wskazującą miejsce posadowienia obiektów,  

- metryczki obiektów zawierające: nazwę, datę budowy, pierwotną lokalizację, 

- opisy wszystkich obiektów wymienionych w §3, pkt 1 (rodzaj i przeznaczenie obiektu, opis 

ogólny, ocena stanu technicznego) wraz z uzasadnieniem propozycji, 

- wymiary wszystkich obiektów: wysokość, szerokość, głębokość, powierzchnia, kubatura, 

- dokumentację archiwalną obiektów (dopuszcza się pliki cyfrowe), 

- wykaz dostępnej literatury dla każdego z obiektów, 

- przedstawienie każdego z obiektów w historycznej ikonografii (dopuszcza się pliki cyfrowe), 

- dokumentację fotograficzną (dopuszcza się pliki cyfrowe). 

6.  Opracowanie Konkursowe można składać w formie papierowej lub cyfrowej na płycie CD, 

DVD, przy czym fotografie w formacie jpg lub tiff. 

7.  Zabronione jest zgłaszanie Opracowań Konkursowych, które naruszałyby prawa osób 

trzecich, w tym prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patentów, tajemnicy 

handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności oraz naruszałyby dobra osobiste osób 

trzecich lub prawo do prywatności, 

8.  Preferowane jest by ujęte w Opracowaniu Konkursowym obiekty wybudowane były nie 

wcześniej niż w drugiej połowie XVIII wieku i nie później niż w pierwszej ćwierci XX wieku, 

na terenie historycznego Górnego Śląska, w granicach obecnego województwa śląskiego. 

 



 

§4 DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ PRACE KONKURSOWE? 

  

Prace Konkursowe należy nadesłać pocztą do dnia 30 października 2018 roku na adres:  

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, bądź 

dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora, w każdym przypadku z dopiskiem na kopercie 

„KONKURS DWORY”. Prace nadesłane (decyduje data otrzymania przesyłki) lub dostarczone po 

tym terminie nie będą oceniane.  

 

§5 OCENA OPRACOWAŃ KONKURSOWYCH 

 

1. Opracowania Konkursowe ocenia i przewidziane w Konkursie nagrody przyznaje Jury 

Konkursowe powołane przez Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w 

Chorzowie”. 

2. Opracowania Konkursowe nie spełniające wymogów określonych w § 3 Regulaminu, złożone 

po terminie lub przez podmioty, które nie mogą być Uczestnikiem, złożone w ramach Prac 

Konkursowych bez wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub z innych 

przyczyn niedopuszczalne nie podlegają ocenie.   

3. Jury przyznaje nagrody w granicach określonych w § 7 Regulaminu za I, II, III miejsce oraz 

jedno wyróżnienie. Jury sporządza protokół z wyboru wraz z uzasadnieniem swoich decyzji 

w zakresie wyboru nagrodzonych Opracowań Konkursowych oraz wysokości przyznanych 

nagród 

4. Jury może nie przyznać: 

a. żadnej nagrody, jeżeli nie zostaną zgłoszone 3 Opracowania Konkursowe podlegające 

ocenie, 

b. II nagrody, jeżeli nie zostanie zgłoszonych 5 Opracowań Konkursowych podlegających 

ocenie, 

c. III nagrody, jeżeli nie zostanie zgłoszonych 5 Opracowań Konkursowych podlegających 

ocenie, 

d. wyróżnienia, jeżeli nie zostanie zgłoszonych 5 Opracowań Konkursowych podlegających 

ocenie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

  

1. Jury dokona wyboru zwycięskich Opracowań Konkursowych oraz ogłosi wyniki Konkursu do 

dnia 30 listopada 2018 roku. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy nagrodzeni i 

wyróżnieni zostaną ponadto zawiadomieni o wynikach Konkursu mailem.  

 

 

§7 NAGRODY  

  

1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne: 

- I nagroda: od 3.000 do 10 000,00 złotych 

- II nagroda: od 2.000 do 6 000,00 złotych 

- III nagroda: od. 1.000 do 4 000,00 złotych 

- Wyróżnienie: od. 500 do 2 000,00 złotych 

Łączna pula nagród jest nie niższa niż 6.500 i nie wyższa niż 22 000,00 złotych. 

2. Nagrody pieniężne zostaną wpłacone przelewem bankowym na wskazany przez Uczestnika 

rachunek bankowy, nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

 

§8 POSTANOWIENIA RÓŻNE 

  

1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że: 

a) posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste, do Opracowania Konkursowego 

zgłaszanego do Konkursu i gwarantuje, że opracowanie to nie narusza praw, w szczególności 

własności intelektualnej osób trzecich, 

b) wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym w 

szczególności na podanie swoich danych osobowych oraz ocenianie Opracowania 

Konkursowego przez Jury Konkursowe, 

c) wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu na zasadzie wyłączności 

swojego wizerunku, lub wizerunku osób działających w imieniu Uczestnika, utrwalonego 

podczas ceremonii wręczania nagród, na fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy 

Konkursu przekażą Organizatorowi nieograniczone, pod względem czasowym i 

terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania ww. wizerunku w 

całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji oraz wyrażają zgodę na 

wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których 

utrwalono wizerunek. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia za pozowanie. 

d) z dniem dostarczenia Organizatorowi Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi 

nieodpłatnie licencji na rozpowszechnianie Opracowania Konkursowego na potrzeby 



przeprowadzenia i promocji Konkursu, w tym na rozpowszechnianie Opracowania 

Konkursowego lub jego fragmentów w każdy sposób, a w szczególności udostępnianie w ten 

sposób, by każdy mógł się z nimi zapoznać w wybranym miejscu i czasie, w tym w sieci 

Internet, 

e) z dniem wypłacenia kwoty nagrody lub wyróżnienia przenosi bez dodatkowego 

wynagrodzenia na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Opracowania Konkursowego, 

na korzystanie przez Organizatora z tego opracowania w dowolnym celu, bez ograniczeń 

terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

 utrwalanie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów wszelkimi technikami, 

 zwielokrotnianie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów wszelkimi technikami, 

 wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami Opracowania Konkursowego lub jego 

fragmentów, niezależnie od podstawy, 

 rozpowszechnianie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów w inny sposób, a w 

szczególności udostępnianie w ten sposób, by każdy mógł się z nimi zapoznać w 

wybranym miejscu i czasie, w tym w sieci Internet, 

 wprowadzenie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów do pamięci komputera,   

 wykorzystanie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów w innych utworach, 

 wydawanie Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów, w tym w ramach prac 

zbiorowych, 

 wprowadzanie zmian do Opracowania Konkursowego i wykonywanie praw zależnych do 

zmienionego Opracowania Konkursowego lub jego fragmentów. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw 

autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich 

roszczeń z tytułu powyższego.  

4. Nagrodzone Opracowania Konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą 

zwracane Uczestnikom. 

5.  Organizator nie jest zobowiązany do zrealizowania nagrodzonych Opracowań Konkursowych. 

 

  

 

§9 DANE OSOBOWE  

  

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

podanych przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu.  Administratorem danych 

osobowych jest Organizator. Adres Organizatora podany jest w § 1 Regulaminu. W sprawach 

związanych z danymi osobowymi Uczestnika można skontaktować się również poprzez e-

mail: sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl. 

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia 

udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik nie poda danych osobowych, to niemożliwym będzie 

przyporządkowanie oceny jego Opracowania Konkursowego do jego osoby. 



3. Dane Osobowe Uczestnika Konkursu wykorzystywane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu, promocji Konkursu, wykonywania praw autorskich do Opracowań Konkursowych, 

w celach archiwalnych i naukowych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) oraz f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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”). 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, 

przenoszenia danych, cofnięcia swojej zgody w każdym czasie, do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego. 

6. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika jeśli będzie to konieczne do realizacji 

Konkursu, praw i obowiązków Organizatora lub wynikać będzie z przepisów prawa. Dane 

mogą być przekazane pracownikom Organizatora w związku z ich obowiązkami służbowymi, 

podmiotom upoważnionym przez Organizatora lub innym odbiorcom danych, takim jak: 

bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

7. Organizator nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania. 

8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane: 

a) w celu organizacji i promocji Konkursu do dnia 31 grudnia2018 roku,  

b) w celu wykonywania praw autorskich przez okres przysługiwania tych praw 

Organizatorowi, 

c) w celach archiwalnych i naukowych przez okres konieczny do prowadzenia badań i 

archiwizacji. 

 

§10 POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

 

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą 

pogorszyć sytuacji Uczestnika, który przed jej opublikowaniem dostarczył Organizatorowi Pracę 

Konkursową. Regulamin i zmiany w Regulaminie obowiązują od czasu opublikowania go na stronie 

internetowej Organizatora www.muzeumgpe-chorzow.pl  
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Załącznik numer 2 do Regulaminu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Konkurs - Uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania 

obszaru dworskiego polegające na wskazaniu 

konkretnych obiektów do przeniesienia bądź odtworzenia 

na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny                    

w Chorzowie” na podstawie historycznej dokumentacji . 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo  

  

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu/Nazwa firmy: ………………………………………………………………………… 

Data urodzenia / PESEL / NIP / REGON : ………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny:   

……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

Nr konta bankowego: …………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………….. 

E-mail : ……..………………………………………………………………………  

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

  

Akceptuję regulamin Konkursu pn. Uszczegółowienie koncepcji zagospodarowania obszaru 

dworskiego polegającej na wskazaniu konkretnych obiektów do przeniesienia bądź odtworzenia na 

terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” na  podstawie historycznej 

dokumentacji. 

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych przeze mnie danych osobowych oraz 

oświadczam, że zostałem poinformowany, że:  

 

1.  Administratorem danych osobowych jest Organizator. Adres Organizatora podany 

jest w § 1 Regulaminu. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnika można 

skontaktować się również poprzez e-mail: sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl 

2.  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne ale niezbędne do 

wzięcia udziału w Konkursie. Jeżeli Uczestnik nie poda danych osobowych, to niemożliwym 

będzie przyporządkowanie oceny jego Opracowania Konkursowego do jego osoby. 

3.  Dane Osobowe Uczestnika Konkursu wykorzystywane będą w celu przeprowadzenia 

Konkursu, promocji Konkursu, informowania o nim oraz wykonywania praw autorskich do 

Opracowań Konkursowych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  c) oraz f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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”). 

5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich prostowania, żądania ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania 

przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia swojej zgody w każdym czasie, do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. 

6. Organizator może udostępnić dane osobowe Uczestnika jeśli będzie to konieczne do 

realizacji Konkursu, praw i obowiązków Organizatora lub wynikać będzie z przepisów prawa. 

Dane mogą być przekazane pracownikom Organizatora w związku z ich obowiązkami 

służbowymi, podmiotom upoważnionym przez Organizatora lub innym odbiorcom danych, 

takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta. 

7. Organizator nie zamierza przekazywać danych do podmiotu trzeciego, organizacji 

międzynarodowej i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.  

8. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane  

- w celu organizacji i promocji Konkursu do dnia 31 grudnia 2018 r., 

- w celu wykonania praw autorskich przez okres przysługiwania tych praw Organizatorowi, 

- w celach archiwalnych i naukowych przez okres konieczny do prowadzenia badań i 

archiwizacji. 

 

 

 

Data ……………………………………  

Podpis …………………………………………………………………………………………… 


