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REGULAMIN KONKURSU „RELACJE ŚWIADKÓW HISTORII” 

ODBYWAJACEGO SIĘ W RAMACH ,,FESTIWALU MURALI?” 

 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1 Organizatorem Konkursu „Relacje Świadków Historii”, zwanego dalej „Konkursem”, 

jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, Oddział w Katowicach, Muzeum 

Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 50, 40-387 Katowice, NIP 

8943053994, zwana dalej „Organizatorem”, e-mail: walcownia@muzeatechniki.pl. 

 

1.2. Temat Konkursu to ,,Relacje Świadków Historii”. Temat rozumiany jest jako 

subiektywne, indywidualne, osobiste spojrzenie wybranych świadków historii na historię 

przemysłu w województwie śląskim. Uczestnicy mają za zadanie zebrać relacje świadków 

historii na wybrany przez siebie temat związany z historią przemysłu ciężkiego m.in. 

hutnictwa, górnictwa. Mogą to być relacje własnych bliskich pracujących w zakładach 

przemysłowych. Na podstawie zebranej wiedzy należy wykonać pracę artystyczną oddającą 

istotę relacji. Może to być praca plastyczna, fotografia, nagranie. Do pracy konkursowej 

powinien być załączony kontekst, czyli krótka historia, która zainspirowała uczestnika 

konkursu.   

 

1.3. Czas i miejsce trwania Konkursu: od 4 września 2019 roku do dnia 10 października 2019 

roku, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Decyduje data wpływu pracy. Wyniki Konkursu 

zostaną ogłoszone 15 października 2019 roku na stronie www.walcownia.org 

i na profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/walcownia). Uroczyste 

wręczenie nagród odbędzie się 20 października 2019 roku w Muzeum Hutnictwa Cynku 

WALCOWNIA. Dokładna godzina zostanie podana na wyżej wspomnianych kanałach 

informacji wraz z informacją o wynikach Konkursu.  

 

1.4. Uczestnikami Konkursu dalej nazywanymi ,,Autorami” mogą być dzieci i młodzież 

szkół podstawowych i szkół średnich, z wyłączeniem członków rodzin pracowników 

Organizatora, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu 

https://www/
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Konkursu. Przez Autora rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które 

posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie (załącznik 1).  

 

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące. 

 

a. Jeden Autor może nadesłać łącznie jedną pracę artystyczną biorącą udział 

w konkursie. Nadesłanie większej liczby zdjęć/filmów/prac plastycznych w celach 

dokumentacyjnych będzie mile widziane, jednak w Konkursie będą brane pod uwagę 

jedynie prace wskazane przez Autora w liczbie nie większej od podanej powyżej. 

 

b. Zgłoszenia prac do konkursu prosimy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: 

anna.anzorge@muzeatechniki.pl lub dostarczyć prace do obiektu Muzeum Hutnictwa 

Cynku Walcownia (ul. 11 Listopada 50 40-387 Katowice-Szopienice). 

    

c. Wraz z pracą należy przesłać uzupełniony Załącznik 1 zawierający: 

• imię i nazwiska autora, jego wiek, klasę i szkołę do której uczęszcza, 

• zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie (w przypadku niepełnoletności), 

• miejsca zamieszkania, 

• telefonu kontaktowego, 

• tytułu nadesłanej pracy, 

• kontekstu pracy (krótka historia), 

• oświadczenie RODO o wykorzystaniu danych osobowych uczestnika konkursu, 

zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac.  

 

d. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie 

mniej niż 2400 pixeli. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć mniej niż 10 MB. Filmy 

nie mogą przekraczać łącznie 5 minut trwania, w formacie AVI lub MP4. Osoby 

pojawiające się na nagraniu czy fotografii muszą wyrazić zgodę na udostępnienie 

swojego wizerunku, którą pozyskuje i za którą odpowiada Autor. 

mailto:anna.anzorge@muzeatechniki.pl
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e. Prace plastyczne muszą być wykonane maksymalnie na papierze formatu A3, prace 

te to szeroko rozumiane rysunki, kolaże, witraże, rzeźby z masy solnej – wszelkie 

rodzaje technik plastycznych.  

 

2.2. Autor oświadcza, iż: 

a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych 

prac, 

b. wszystkie osoby widniejące na fotografiach i filmach wyrażają zgodę na ich 

publiczne udostępnienie, 

c. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnianie prac 

przez Organizatora oraz jego partnerów na potrzeby realizacji i promocji 

Konkursu oraz edukacyjnej działalności Organizatora, jak również na wszystkie 

czynności konieczne dla udostępnienia prac konkursowych, w tym 

w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne 

utrwalanie i zwielokrotnianie prac każdą techniką w tym m.in. do produkcji 

kalendarza oraz wystawy prac prezentujących nagrodzone dzieła w Konkursie, 

przesyłanie prac innym podmiotom współpracującym, w jakiejkolwiek formie 

i jakikolwiek sposób. 

 

2.3. Nie zezwala się na Autorowi stosowanie fotomontaży filmów i zdjęć polegających na 

łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej 

kompozycji zdjęcia. 

 

2.4. Prace o wyjątkowo niskich walorach estetycznych, obraźliwe, naruszające prawo, bądź 

nie spełniające wymogów technicznych (słaba jakość, niska rozdzielczość, itp.) będą 

dyskwalifikowane z udziału w Konkursie bez obowiązku informowania o tym osób, które 

nadesłały takie prace. 

 

2.5. Biorąca udział w Konkursie praca nie może zawierać treści reklamowych dotyczących 

jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator, nie może naruszać jakichkolwiek praw 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony 

wizerunku, nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub 

podmiotu trzeciego.  
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2.6. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, a każdy Autor 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych 

z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO). 

 

2.7. Dane osobowe Autorów będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych 

 z Konkursem, a w szczególności do ogłoszenia wyników Konkursu. 

 

2.8. Każdemu Autorowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz 

żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 

2.9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w zakresie niezbędnym na potrzeby Konkursu. 

 

3. OCENA I NAGRODY 

 

3.1. Powołana przez Organizatora Komisja (Jury) dokona oceny nadesłanych prac i przyzna 

1, 2, 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej. 

 

3.2. Ocena polega na wybraniu spośród nadesłanych lub dostarczonych prac najlepszych 

w ramach wymienionych kategorii wiekowych (uczniowie klas 1-4, uczniowie klas 4-8, 

uczniowie szkół średnich). O ocenie decyduje oryginalność i estetyka pracy oraz rzetelność 

oddania pozyskanej relacji świadka historii. Prace nie spełniające wymagań technicznych 

określonych przez Organizatora, nadesłane lub dostarczone w sposób inny niż ustalony przez 

Organizatora lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

 

3.3. Najwyżej ocenione prace znajdą się w bezpłatnej publikacji wydanej przez Organizatora. 

 

3.4. W Konkursie przyznawane są po trzy nagrody (do każdej kategorii wiekowej). Łączna 

ich wartość to 3000 zł netto. Warunkiem jego przekazania jest pokwitowanie odbioru przez 
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pełnoletniego Autora, a w przypadku niepełnoletniego Autora – przez jego opiekuna 

prawnego w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników (czyli do 25 października włącznie). 

 

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

4.1. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu, skutkuje niedopuszczeniem prac Autora 

do udziału w Konkursie. 

 

4.2. Wszelkie sprawy sporne i nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

W przypadku potrzeby rozstrzygnięć sądowych, sądem właściwym do postępowania jest 

sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

 

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz odwołania Konkursu. 

 

4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2019 roku.  
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ZAŁĄCZNIK 1 

DO REGULAMINU KONKURSU ,,RELACJE ŚWIADKÓW HISTORII” 

 

Imię i nazwisko Autora:………………………………………………………………………. 

Wiek Autora:…………………………………………………………………………………... 

Szkoła i klasa, do której uczęszcza Autor:…………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce zamieszkania:………………………………………………………………………… 

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

 

Tytuł pracy:……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kontekst pracy:………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Oświadczam iż: 

a. przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac; 

b. wszystkie osoby widniejące na fotografiach i filmach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie; 

c. udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnianie prac przez Organizatora oraz 

jego partnerów na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz edukacyjnej działalności Organizatora, 

jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia prac konkursowych, w tym 

w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie 

i zwielokrotnianie prac każdą techniką w tym m.in. do produkcji kalendarza oraz wystawy prac 

prezentujących nagrodzone dzieła w Konkursie, przesyłanie prac innym podmiotom współpracującym, 

w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby ,,Festiwalu Murali?” – Konkursu 

,,Relacje Świadków Historii”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 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 

(RODO)).  

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieodwołalne prawo do wykorzystywania zdjęć, materiałów filmowych 

i telewizyjnych, na których utrwalony jest wizerunek Autora zarejestrowany podczas uroczystego rozdania 

nagród w Konkursie. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie wskazanych materiałów za 

pośrednictwem dowolnego medium, w ramach „Festiwalu Murali?” 2019 r. w celach popularyzacji wyżej 

wymienionego wydarzenia jak i działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, która 

kieruje Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach. 

 

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

data, miejsce                                                                                                           podpis pełnoletniego Autora lub  

opiekuna prawnego niepełnoletniego Autora 

 

UZUPEŁNIĆ W PRZYPADKU NIEPEŁNOLETNIOŚCI AUTORA: 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:……………………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie ,,Relacje Świadków Historii”.  

 

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

data, miejsce                                                                                                                                                   podpis 

opiekuna prawnego niepełnoletniego Autora 

 

 


