REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LITERACKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Opowieści naszych pradziadków”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Opowieści naszych pradziadków” i zwany
jest dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów, NIP 6272377905.
3. Konkurs ogłoszony zostanie w poniedziałek 17 września 2018 na stronie internetowej
organizatora.

Regulamin

konkursu

oraz

inne

niezbędne

informacje

o

Konkursie

zamieszczone zostaną 17 września 2018 roku na stronie internetowej Organizatora
(www.muzeumgpe-chorzow.pl).
4. Konkurs będzie trwać w terminie od 17 września 2018 do 16 listopada 2018 roku.
5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora
oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
7. Prawo

udziału

w

Konkursie

przysługuje

wyłącznie

osobom

spełniającym

warunki

uczestnictwa określone w Regulaminie.
8. 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.
9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej
(www.muzeumgpe-chorzow.pl) od daty ogłoszenia Konkursu.

§2 NADZÓR NAD KONKURSEM
1. Organem nadzorującym Konkurs jest Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Muzeum
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.
2. Organem decydującym o ocenie Uczestników Konkursu jest Jury Konkursowe. Jury
podejmuje działania, w tym w szczególności czyta nadesłane prace, ocenia je oraz decyduje
o przyznaniu nagród, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§3 UCZESTNICY
1. Uczestnikiem Konkursu (Uczestnik) może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły ponadgimnazjalnej, który nadeśle pracę spełniającą warunki konkursu, wraz

z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanym przez rodziców lub opiekunów prawnych,
zawierającym zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby Konkursu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące
przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również ich zstępni, przysposobieni lub
rodzeństwo.
3. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń
związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez
uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem bezskuteczności.

§4 PRZEDMIOT KONKURSU

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie Opowiadania, które spełni następujące wymagania:
a. Opowiadanie będzie dotyczyło jednego z obiektów mieszczących się w Muzeum
(np. młyn, kuźnia, chałupa, stara szkoła, karczma itp.),
b. akcja Opowiadania będzie rozgrywała się na wsi, za czasów z jakich pochodzą obiekty
czyli około 150 lat temu,
c. bohaterami będą mieszkańcy wsi (zarówno ludzie, zwierzęta jak i postacie z ludowych
wierzeń).
2. Opowiadania mogą być napisane odręcznie lub na komputerze.
3. Warunkiem zakwalifikowania pracy do oceny jest jej czytelność.
4. Objętość pracy musi wynosić od 200 do 400 słów.
5. Prace nie mogą zawierać ilustracji.
6. Jury oceniać będzie tylko i wyłącznie walory literackie i oryginalność pracy. Walory
estetyczne nie podlegają ocenie i nie będą miały wpływu na werdykt.
7. Jeden Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
8. Zabronione jest zgłaszanie prac, które:
a. 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,
b. miałyby na celu promocję podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub
promocję towarów lub usług,
c. naruszałyby prawa lub dobre imię Organizatora lub innych osób,
d.

naruszałyby

w

inny

sposób

postanowienia

obowiązującego prawa, normy społeczne i obyczajowe.

niniejszego

Regulaminu,

przepisy

§5 TERMIN NADSYŁANIA PRAC

1. Prace należy dostarczyć do 16 listopada 2018 roku pocztą tradycyjną na adres:
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul Parkowa 25, 41-500 Chorzów,
bądź dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum, w każdym przypadku z dopiskiem na
kopercie „Opowieści naszych pradziadków”. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną
przyjęte. Decyduje data stempla pocztowego.

§6 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie i nadesłanie Pracy Konkursowej
zgodnej z § 3 wraz z czytelnie wypełnionym i podpisanym Formularzem Zgłoszeniowym,
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

niezgodne

z

Regulaminem,

niepełne,

nieczytelne lub błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
3.

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu, w imieniu którego działa jego
opiekun prawny, oświadcza, że:
a. posiada prawa autorskie, majątkowe i osobiste do Opowiadania i gwarantuje, że
Opowiadanie nie narusza praw, w szczególności własności intelektualnej osób trzecich,
b. wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu

opisane w Regulaminie, w tym

w szczególności na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ocenę Opowiadania
przez Jury Konkursowe,
c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Konkursu na zasadzie wyłączności
swojego wizerunku 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 Festiwalu
autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono wizerunek. Uczestnikowi nie
przysługuje prawo do wynagrodzenia za pozowanie.
d. z dniem przyznania Nagrody lub Wyróżnienia, przenosi nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do Opowiadania, na korzystanie przez Organizatora
z Opowiadania w dowolnym celu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących
polach eksploatacji:


utrwalanie Opowiadania lub jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami, w tym
w szczególności technikami drukarskimi lub cyfrowymi,



zwielokrotnianie Opowiadania lub jego fragmentów wszelkimi możliwymi technikami,
w tym w szczególności drukarskimi lub cyfrowymi,



wprowadzanie do obrotu i obrót egzemplarzami Opowiadania lub jego fragmentami,
niezależnie od podstawy,



rozpowszechnianie

egzemplarzy

Opowiadania

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 Opowiadania lub jego fragmentów do pamięci komputera,



używanie Opowiadania lub jego fragmentów w reklamach i promocji, w tym w radio
i TV; na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych,



wydawanie Opowiadania lub jego fragmentów, w tym w ramach prac zbiorowych,
z prawem Organizatora do decydowania o terminie wydania Opowiadania oraz
rozmiarach nakładu,



wykonywanie praw zależnych do Opowiadania lub jego fragmentów.
§7 OCENA OPOWIADAŃ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Organizator przewiduje ogłoszenie wyników podczas imprezy „Śląsko Wilijo” organizowanej
16 grudnia 2018 roku na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”.
2. Wyniki zostaną ponadto opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
3. Termin i miejsce ogłoszenia wyników mogą ulec zmianie, wówczas taka informacja pojawi
się na stronie internetowej Organizatora.
4. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej z czterech kategorii wiekowych:
a. klasa 1-3 szkoły podstawowej,
b. klasa 4-6 szkoły podstawowej,
c. klasa 7, 8 szkoły podstawowej i gimnazjum,
d. szkoły ponadgimnazjalne
oraz dowolną ilość wyróżnień.
5. Ocena Jury jest swobodna i ma charakter ostateczny.

§8 NAGRODA GŁÓWNA

1. Wszystkie

prace

zwycięskie

oraz

wyróżnione

zostaną

zamieszczone

w

książce

podsumowującej pięć edycji konkursu, ich autorzy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
takie jak: książki, pamiątki związane z Muzeum, czy drobne materiały plastyczne. Nazwiska
Uczestników Opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych zostaną podane do publicznej
wiadomości (w mediach), a w szczególności ogłoszone na stronie Organizatora oraz na
profilu Organizatora na portalu Facebook.
2. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na
żadne inne świadczenie.
3.

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na imprezie „Śląska Wilijo” 16 grudnia 2018 roku
bądź, w razie nieobecności Uczestnika, przesłane pocztą.

4.

W dniu imprezy Uczestnicy będą mieli darmowy wstęp do Muzeum.

§9 REKLAMACJE
1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji nagród. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie
internetowej Organizatora pod adresem: www.muzeumgpe-chorzow.pl/pl/konkursy.
2. Wszelkie

wątpliwości

dotyczące

zasad

Konkursu,

postanowień

jego

Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania
przyczyn.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KONKURS LITERACKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Opowieści naszych pradziadków”
Prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ……………………………………………………………………………………………

Data urodzenia Uczestnika Konkursu: ……………………………………………………………………………………………

Klasa, do której chodzi Uczestnik: ……………………………………………………………………………………………………

Adres korespondencyjny:

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

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego): ……………………………………………………………………………………

Telefon rodzica (opiekuna prawnego): ………………………………………………………………………………………………

E-mail rodzica (opiekuna prawnego): …………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Muzeum
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów w celu udziału
w Konkursie literackim dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Opowieści naszych pradziadków” oraz
w celach wykonywania przez Organizatora praw autorskich w zakresie określonym w Regulaminie.

Chorzów, dnia …………………… 2018 r.

………………………………………………

Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Informacja o danych osobowych
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25, 41-500 Chorzów. Administrator powołał
Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych
z Pani/Pana/Dziecka danymi osobowymi również mailowo: iod@muzeumgpe-chorzow.pl.
Podanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału
w Konkursie i wykonania autorskich praw majątkowych. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych
osobowych, to niemożliwym będzie w szczególności ocena Opowiadania, przyznanie Nagrody.
Pani/Pana/Dziecka Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Konkursu,
wykonywania autorskich praw majątkowych do Opowiadania, w celu wypełnienia obowiązków
prawnych ciążących na administratorze takich jak: przetwarzanie danych związane
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, archiwizacją oraz w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci dochodzenia roszczeń
oraz obrony przed takimi roszczeniami.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
a), 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”).
Ma Pani/Pana prawo do: dostępu do swoich i Dziecka danych, ich prostowania, żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator może udostępnić Pani/Pana/Dziecka dane osobowe jeśli będzie to konieczne do
organizacji Konkursu, praw i obowiązków Administratora lub wynikać będzie z przepisów
prawa. Dane mogą być przekazane podmiotom upoważnionym przez Administratora lub
innym odbiorcom danych, takim jak: bank, kancelaria prawna, kurier, poczta.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pan/Dziecka danych do podmiotom trzecim,
organizacjom międzynarodowym i nie będzie dokonywał tzw. profilowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
 w celu organizacji Konkursu do czasu jego rozstrzygnięcia lub cofnięcia zgody,
 w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, do czasu
wygaśnięcia tych obowiązków,
 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, do czasu ustania prawnej możliwości ich realizacji, a w szczególności do
upływu okresu przedawnienia roszczeń.
Oświadczam, że informacje, o których mowa w ust. 1-8 powyżej zostały mi przekazane przy
udostępnieniu Administratorowi danych osobowych.

Data ……………………………………

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) ……………………………………………

