
 Regulamin konkursu  

 „1919 - 1921 Powstania Śląskie - PAMIĘTASZ?” 
 

 

Przepisy ogólne 

1.1 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90 z siedzibą 

w Katowicach, zwane dalej Organizatorem przy współpracy Regionalnego Ośrodka 

Kultury w Katowicach 

1.2 Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i upowszechnianie świadomości 

o Powstaniach Śląskich. 

1.3 W konkursie może brać udział każdy uczeń szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

1.4 Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym regulaminie 

 

Przepisy dotyczące prac 

2.1 Konkurs posiada formułę otwartą i skierowany jest do uczniów szkół  prace może 

nadsyłać każdy chętny uczestnik jako reprezentant szkoły w której jest uczniem, z 

zastrzeżeniem spełnienia poniższych warunków. 

2.2 Każdy uczestnik – uczestnicy ( dopuszcza się prace grupowe ) może nadesłać jedną pracę 

w formie pisemnej wypowiedzi w temacie „Powstania Śląskie i Plebiscyt w mojej okolicy 

(rodzinie)”. 

2.3 Prace należy nadsyłać w formie wydruku komputerowego oraz dodatkowo w formacie 

pdf  na mail stowarzyszenia powstaniaslaskie90@gmail.com na Konkurs jako przesyłkę 

pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczać osobiście pod adres 

Stowarzyszenia 41-400 Mysłowice ul. Oświęcimska 13 obok OLIMP-Sport. 

2.4. Każda praca powinna zostać oznaczona: imieniem i nazwiskiem autora lub godłem, 

tytułem i wskazaniem szkoły której uczą się autorzy. 

2.6 Prace winny posiadać objętość nie mniejszą niż 8 (osiem) stron znormalizowanego 

maszynopisu (14.400 znaków), i nie większą niż 11 (jedenaście) stron znormalizowanego 

maszynopisu (19.800 znaków). 

2.7 Do dużej koperty zaadresowanej „Stowarzyszenie Powstania Śląskie 90, 41-400 

Mysłowice ul. Oświęcimska 13” z dopiskiem „Konkurs” należy włożyć oznaczoną pracę 

oraz drugą zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem lub imieniem i nazwiskiem, 

która zawierać będzie w środku informacje z następującymi danymi, identyfikującymi autora: 

imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), 

wskazanie szkoły której uczestnik jest uczniem, oraz następującą, podpisaną klauzulą: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu 

w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi 

zmianami). Poprzez wysłanie pracy na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora 

wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których 

mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)." 

2.8 Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz 

z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.7.  

2.9 W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, 

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 

2.10 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających 

wymienionych wyżej wymogów.  

mailto:powstaniaslaskie90@gmail.com


2.11 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych 

jak również z niego wyłączonych. 

 

Terminarz 

 

3.1 Konkurs trwa od 1 stycznia 2018 do 30kwietnia 2018. 

3.2 Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30.04.2018  decyduje data stempla pocztowego. 

3.2 Prace otrzymane przez Organizatora po terminie, nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 

3.3 Organizator powołuje jury Konkursu w składzie trzyosobowym 

3.4 Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 31.05 2018. Decyzja Jury jest ostateczna i nie 

podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak 

i przyznawania miejsc ex-equo. 

3.5 Zwycięzcy i uczestnicy każdego z etapów zostaną powiadomieni o wynikach przez 

Organizatora mailowo lub telefonicznie zakończeniu konkursu. 

3.6 Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Katowicach oraz Stowarzyszenia  a w przypadku takiej możliwości - także w prasie 

i innych mediach. 

 

Nagrody i wyróżnienia 

4.1 Organizator przewiduje następujące nagrody: 

- za I miejsce - sprzęt sportowy o wartości 500 zł, 

- za II miejsce - sprzęt sportowy o wartości 300zł, 

- za III miejsce - sprzęt sportowy o wartości 200 zł. 

4.2 Nagrody ufundowane są przez firmę Olimp-Sport Sp. z o.o. w Mysłowicach. 

www.olimpsport.pl 

4.3 Nagrody przyznawane będą nie bezpośrednio na rzecz Uczestnika, a na rzecz szkoły, 

której Uczestnik jest uczniem. 

4.4 Dostarczenie nagrody odbywać się będzie w asortymencie i terminie ustalonym z Olimp-

Sport Sp. z o.o. w Mysłowicach. 

 

Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs 

Organizator uzyskuje prawo do wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac 

(oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w każdej formie, bezterminowo. 

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na 

podstawie oświadczeń złożonych przez autorów prac, a wymaganych w pkt. 2.8. niniejszego 

regulaminu. 

 

 

       Stowarzyszenie Powstania Ślaskie90 


