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Śląski Urząd Wo Im%ĄD trtdtĄs?H xcl;,"x Katowice, 201B-08-20

40-032 Katowice

ul.Jagiellońska 25

INFORMACJA

Pismo

Szanowni Państwo,

przesyłamy w załączeniu aktualizację regulaminu konkursu plastycznego pn. ,,Pocztówka na sto lat -
moja Niepodległa". Informację o konkursie przekazaliśmy do Państwa 3 lipca br.

Aktualizacja wynika ze zmiany osoby upoważnionej do udzielania informacji na temat konkursu, oraz

wydłużenia terminu składania prac tj. do 21 września br. Dodatkowo uruchomiliśrny specjalny adres

poczty elektronicznej, pod który można przesyłać pytania dotyczące tego projektu. Wraz z regulaminem

przekazujemy załącznik, Będziemy wdzięczni za przekazanie tych informacji zainteresowanym

podmiotom (szkołom, warsztatom terapii zajęciowej oraz klubom seniora).

Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

Z poważaniem

Biuro Wojewody

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Załączniki:

1. regulamin skan.(8468844_6756825).pdf

2. regulamin skan. (846884 4 _67 56825).pdf .xades

3. załącznik skan,(8468849_6756816),pdf

4. załącznik ska n, (8468849_67568 1 6), pdf ,xades

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

about:blank 20.08.2018
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§ź 0rgałrizator korrkwsu

1, org*nizatorem konkufsu o narwie ,,Pocztówka xa sto lat - moja Niepodtreg3a" jest *iąski

Wojewódzki w Katowicach,

3_ Adres orgardzatara: §ląski Urząd Wcjewódzki, ul, Jagiellońska 23,4aą3? Katgwiee,

4" osoba upoweźxi*tla do łldaieiania iłifcmracji na temat ko*kursą: Anna

p pc ątłY{l{ą_tr, s lł}#_kp§*lYisp, ąw.§ł, *p 3., tetrefon : ffiz ża7 7 3 3 7,

,,§finansawano w ra§lach Frograrnv Wielałetniego M§Pa§L§GŁA tlg l§ta 2ł77łOŻtr"

Reguiamin koł*ursu plasĘcznego ,,Pooztóvrka na sto iat * rcaja Niepodległa"

§i Cel* ko:rkursu

Cetami konkrrrsu są:

1. Budovf*Rig trwałej więzi entocjonalrrej zluąertlojczystyrn i regionem.

ż. Wzrnacnianię świ.adomości abywatelskiej.

3, Integracja międąrpokolęniowa,

4, Kreatylvtre ucrest*ictwo w wydałzęniach xwiązanych z obchadałni stulecia odzYskania

niepodlagłości poprzez łącxe*ia wiedey }ristorycznej i wyobrazni plastycmej,

5, Promowanie obchodów sfulecia poza panicłni Poiski oraz w regioŃe.
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§3 Zał*ż*nia organizacyjne

1" W ko*k*rsie m§gą wziąć udział u*tniowie tz.kół podstawowych, uczniowie szkół śrądnich,

ucres{nicy warsztatów terapii zajęciowej {r*łodziez}, uczestnicy warsxtatów terapii mjęciawe,i

{os*by dorosłe} i czło*kowie klubcw seniora ż ł§fe§u wojew*dztwa śląskiego,

2" Nagrr:*y zosta§ą w§ęcucn§ w castępujących kategoriach:

- szkoły p*d§tawowe

- szkoły śrędrrie

- war§zta{y terapii zajęciowej: nrło$zieŻ

- warsztaty ter*pii zajęciow*j: oscby dorcsłę

- ktuby s*lri*ffi,

3" Udział w kon}łrrsie jest bezpłatny"

4. prac* nadesłans na konkurs mrr§zą być prałałni własnynri, niePublikowaxYni wczeŚniej

graznieprzed*t*r;viaa5łninainnychko*kursac}r,Nad*sła*iepracynakonkursjest

jcdnoznaczne ze złozeniern oświ*dcre*ia 0 tysh faktach,

5" Kńdry u*zestnik nroźe rgłosić do koxkursrr,jeć*ą pfecę"

6. ?rał* zg!łszłne do konkursu aie będą rłvr*łanę autoro*t,

t . Prcce r*logą ltyć wykonaxe dowolną techniką plastyceną {łp. ołorvek, kredka, f,arby plakatou,e,

*kwar*la, temperą pastele suche, pastele olejne, collage} ił:b w wybranyxr graficznym

pr*gramie kornputerorvym, §o ktnkursu dopuszcea się wyłącenie fon*y plastycxne płaskie,

8. Frał:ę powinrry być wykonane na papieree typu brystol lub blok tęchniczny,

a takzs rv {brrnacię *lęktr-onicznyrn (JP§},

9. T*rnafyka prac powin *a by* ściśie związ Ma Z id*ą k*nkł"lr§u, łs jest zaprojektawarrienr

p*crtórvki dotyceąc*j upamiętrrierria stulscia odeyskania prz*z Polskę niepodległości"

1s, §rncę vr imięniu niepefuoletnich ucrestników magą składać r*dzicelopieki,laovlie prawni

lscz*ińw,nauczyciele, uczes§licy warsztatów terapeutycrrrych, całonlrowię klubów sęniora

iuh sami uca*stnicy, którry uko*czyli 13 lat"

11. lv kopercie caadreso§/a*ej do organizatora z dopiskiem Ko::kurs plastycxny "Porztówka

fta §łs lat - rxłlja §iepodległaJ' nale*y rrrłie§łi*:

b,pracęopisanąwgnastępując§§CIlvŻoru:irrrięinazwisko,wiek,telefonkonta}sawy,

tyhJł i kfótki tlpis pracy (tech*ika wykcnanix, koncepcja}, na§w* instyfilojVadres, imię

i nazwisko rodzica lub opiekuną pf&lńrnę§o {w prąpadku os*b niePehroletąieh

i niepasiadają*yc}r peŁrej zdolnośei do czl,rrłrości prawnych}, Frace nadsyłaxe drogą

elektroniczną powinny zawi$ać te §erne dane o autorze pracy umieszczoll§ w tręści

rrr*ila }ub w plikutekstowyn M§ Offigę Word;



b, klauzulę zawierającą zgodę na przętwarżani* danych asob*tvych. wzór której stan*wi

załącznik nr } do ninie.iszego legularninu !vl?z z datą itłasll§r§cznym pndpisem

uczestn i ka l ub 
^i 
ego przedstawicie la u stawr:rł,ego ;

§, oświadczeni* dCItycżące praw auiorskich do dzięła. r,vzór kiórego stanorvi załączł,lik

nr l do niniejszego regulaminr.l. wraz z datą i lłłasn$rscznyfi podpisr:r:: uczesttrika

tub jego przłldstawicie}a ustawowego;

d. t,przypadku osób ni*pełnoletnich luh nieprrsiada"iących pcłn*j z<ir:tnłści da cł5,nr:aści

prawnych aśłviadczenia izgotiy, o których fn§wa w us{" ll ]it. h ic" tł, in:ieniu

ucz*slników podpisują rodzice lub opiekunowie prar.l,ni. $świadczenia {e §ten*lvią

jednocześnic zgrrdę na udział pod*piecznego rv kcnkursie. Prace nadesłane drogą

elęk{rclniczną porvinny zawierać t0 samo oślł,iadczeni* żawarłe w płiku tekstowym

{fł,rmat FDF zeskanówany z,3aŁą i własnorgcznyn pr:dpisrm}.

1ż, Zgłasr*nił prrŁc łJo honktlrsu jest równoznff§zne z nieodpłatnym pueniesieniem

rra ł:rganizatcra praw6 lvłasnłści nrateriałow. na ktorych prace zostały złozone.

13. Pra*c nie spetnłające zasad łldri*łu nł* ł,l,*z*ą udriałrr łł" konkursie.

l4, Reg:.llamin konlsurs§ będzie dostępny n& stronitl intęrn§tolĄlej §ląskitgo łJrzędu
-§tł:j 

ewódzkieg§,"-vrł,,,r.,.ką]§!.!|i§e. u r";. §łr,,p l

}5. §ytuacle nieclłljęte niniejszyrn regu}aminem roz§lfzysa crrganizalor konkursu"

1.

§4 Ocena prac knnkursowych

Prące nalęż,y skład*ć w nleprzekracza|nym terminie do 2l rłlrzęśnia 2*trB r. osobiście

lv ,giedzibię olganizatora w godzinach od 7.30 do l5.30" na wslrazany w regłłlałninie a<ires

e_mailowy idótyezy tylko prac wykclrranyc}"l za p*nlo{:ą dclstępnych progranrłw graficznyclr)

lub za pł:średrli*twen: poczl1l'przesyłki kurierskie,i n* arires; Śląski UrzątJ lVojer.vódzki,

u§, Jagiellońska ?5, 40-032 Katowicę {decyduje data slempla pocżlowego) z dopiskiem;

Konkrirs plastyczny .,Prrcz{ówka na s{o lat - lnoja Niepodległa".

§r przypałiku przesł*nla przer uczeslnikói,v konkursu wigkszej li*zby prac niz zt:§tało

to okre§lone w regulaminie, konis.ia zastrzega sobie prawo d* rvyboru jcdnej pracy

konkursowe,i pod legające_i łcen ie, Pozostąłe pracę zo§taną odrzucone,

prace dostarcza*e p0 \fuyżnec7,onym prrez cltg*nizatora terminie lub rvykonalre niczgodllie

z regulamin*m nie będą oceniane.

O rvyłclnieniu zwycięzców k<rnkursu decyd*.ie komisja kł:nkursorrya powr:łana prżtz

organ izalora" Kryteri a oc*ny żO§tat]ą usłalone w § a§tępuj ą*y sposób :
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- zgodność pracy ż tŁlT}ate§l

- jakość wvkonania

- oryginal*r:ść i pomysłowość

- wałłlry arty§ty§żne rakie, jak kornpozycja1 g&ma kolorystyczna, t§chlrika rvykonania

* siopień trudn*śei wyltonani*,

5. Nagrodzone i wyróznione prace konkrirsorve zo§tełlą

pokonkursowe.i orae pod r:zas nłob i l nej wystą}vy przygoiowanej

6, Decyz,ie koinisji konkursowej są oslateczne i nieodwoła}ne.

przedslarvicne na rv_ystawie

przez organ i zeźOru konk* rsu.

!.
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§5 Ogłoszenie wynikorv k*nkursu

Ogłoszcnic lvyników konkursu orlbędzie się na.jpóźniej do kł:ńca pażdziernika 20t8 r"

Lista nagrołJzonych i wyróznionych tlsób zł}§tan;e tlpulrlikowana na stronie internęiowsj

organizatcra konłtursu,

3. Osoby naglodzane §rftz wyróźnione zo§hną powiadomiane tel*irrniłlunie i mailolvo

o wynikac}t kankursu.

4" Nagradzone i wyróżnir:ne pracc konkursotve będa prezentolvane na lvy§tawi§ pokr:nkursorve_i

oraz mo bi I rrc,j łvystatv i*.

l.

§6 Nagrody g,łó**ne

Organizator knnkursrr pfzyz,na ]il każdtj z rłymienionych w r*gulaminie kalegorii trzy nagr*dy

głór.vne ua ttzy pienvsze nriejscn orez dwa wyróznienia.

Organizator ża§trze§a sobic wręczenie większej iiczby wyróżnień w przypadku wysakiegrr

poziomu ań}st},cznego konkursu.

'§fszyscy laureati w{az z łrpiekunanri z*§wną zaproszeni na ufoczysty wernisaź * wy§talva

poko*kursowa, który odbędzi* si9 rv siedzibie organizaiora.

Organieator zastrz*ga sobie nlianę terminu ogłoszenia rłrvników i rvręceenia nagród.
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§7 Postan*wiełlia cgólne

Niniejszy reg§lamin jest jedynym i i,vyłącenym dok*n,łe*tern określający*l za§sdy

i warunki pro}yadzenia konkursu"

t}rganizatcr ł,li* ponosi odpowiedzia}noSgi za zagubion§, nickompletn§" u§zkodzonę lub

opóźnione zgło§żenie do konkursu powstałe bez winy órgamixato|a.

Koszty prz}igotowania oraz złażeniapracy kCInkrlrsorłne.i panosi rvyłącznie ucz*stni}< kon}itlrsu.

Koszty prz§jazdu d* miejs** odebrania nagrody róu,niez nic obciązają organiaatora.

W uzasadnionych prxypadkach organizator za§trz*ga srrbie prarvo zlr:ian

!v regulami§ie.

Organizator nie po*asi odpow-iedzialłości za naruszenie pł:*,w autol,skich osób truccich przez-

&utofa pracy zgłnszo*€j dCI konkursu.

§rł,*nlua}rłe spory między arganiratofefi a *cz*stnitciein konkuł:su zostaną rozsirzygniętc

p<llubownie.

&ł

Ki*r*węik #d*gi**x
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,,Sflncnsowcno w rornccfi Programu Włęlalętnisgo Nl€P3frL€§M ng lała Za17-ża27"

Złlącznik §r i dg §egŃarninłr lłoxk*rsłr pl**Ęcznęo ,,F*ertówk* *a stt }at - mtja
Ni.epodległa"

Wyrazam zgodę *a ptzetvłatzanże ptz*z ŚĘski Ureąd Sfoj*ródaki vr Katowiłagh moieh imoje5*
podopiecznego) danych osobowych zawartyrh w zgłcszeniu do rrdriafu w ksnk§rsie plastyczxyr::

,,Focztówka na sto lat - nroja Niepodległa"' ,w §*}u i zakręsie określonym w Regularni:rie konkursrr.
Ponadto wyrażam zgodę na §czpow§zechnienig prr€z CIrganizatora wyżęj rvyrnienionego konkur*u
zdjęć, rra lrtórych zna.iĄe się nrój {rxojego podopiecmego} wixerunęk do cęlów prom*cyjnyc}r, z
wyłąezełienr kornercyj*ych.

Oświadczarn, iz rgodnie z art. 13 ust. l i §§t, 2 rozporeądzenia w sprawi* łchrony *sób {izycuxtyck
w erviąrku a prr*twaE"xgni.ei& daraył& **aborłyck i rv sprawie *rpobędg}ego pru*pĘtvu txŁiała
danych z dnia 2? kwittni* żt}16 r. prxyjąłemlprzyjęłam do łviadorności następująec informacje:

t) adminiskatłrern danycb osobowych jest Śląski Ureąd §Vo,jew$deki w Katowicach, ul.
Jagi*liońska 25, 40 -63 4 Katowice;

2} inspelr.torern ochrcny danych w ŚĘskim Urzędzie lilojewódzkim w Katowicach jest Mariusz
Warkoczy*ski; dane do kontaktu: tęl, 32 281] 975, e-maii: :pd€)Łąl*wi_ę*,!łąggy*E|lub

}y.ff&§§§y]s§eiry&&el§yi'§§.]&W,.&Qy#| ad_:*s: Śląski Urząd Wojewódzki w Ka{owicacir, utr.

.lagie}lońska ż5, 4a^634 Katowice;
3) darre csobowę przstlv*fua§e będą w cęlu uczęstnictwa w kanklrrsię ,,Focztóvrka na sto lat *

moja Niepodlogła", a takżę pronrowania te6o koxkursu, relacjcnow*xiu jego przebiegu i
promowa§i* cc]ów określonych w Regularrlir:io konkwsr:;

4} dane tlsobowe będą przechowywa§e pruęz okres trwania konkursu *raz okses pięciu lal po rokł:
z*kańcze:iia konkxrsu (ustawowa archiwiracja dokurnentów);

5} posiadam prawo dostgpll do treści svroiłh darrych ofsz praw§ ich sprostowania, usunięeia,

ograniczenia prżetlvaf,f,ania, prawc do przenoszenia daay*h, prawc rłTrięsien,ia §przeciwł"a,

prewo do eofnięcia zga&y w dowolnyrr: momęnęie bex wpĘwu na zgodność z praw*r:r

przeftłarzani*, lctórego dokonano na p*dstawie egody przcd jej cofnięciem;



6} marrt pfalł,o wniesienia skargi do Pr*zesa L}rrędu O*hrony Da&ych Osobawych w wypadku,
gdy przetw,arzanie danyc}r osobowych narusza prz*pisy *gó}nego rozpłtządzenia o ochronie
danych osobow3,ch z dnia 27 kwietnią 3016 r.;

7} podanie danych osobow3,ch jest war*nkienr urzęs*riczęnia lv kankursie" Korrsekweneją
rriepodania dany*h osobowych lub braku zgłdy na ich tr>rzetwarzanie ł:ędzie zw{ot nadesłanej
pracy i odmowa dapxszłzenia do udziału w }<onkursie.

Fodpis uczł:stnikal
preedstarviciela ustawcw,ego uczestnika

Oświadczarł, że e&p§zna,łenl*am się z rcgu}aminem kcnkursu, akcep{uję go, zobowiąuję się do
przesttz*gania oraz oświ*dcząm, iż pra*a konkursorva stwofzon& została przez *rnie {prz*z. rrrajega
po<lopiecznego) sarxodzielnie i nię narusza prew a$tarski*h osób tryrcich. Wyrazam zgodę r:a

nieodpłatne prze*iesie*ie majątkowych praw autorskich do pr*cy zgł*szone,j r:a k*nkurs plastyczny

,,Foeztórł,ka na §ts iat - moja Niepłrd}egła" naTzełz §ląskiego Urzędu Wojewodzkiego na wszystkich
znan;*ch polach *ksploatac.}i, w szczegolnośr:i do jej w},korży§tywania, komunikowania. porvi*lania.
przerabiarriao drukłr w dolvoine_! liczbie pubiikacji i w dow*lnym nakładzie, uzywania w Intęrne.ci*
$T8z s* inny*h formac.ir rrtrwaleń nadających się do rozpow§zeehxiania (*p, rrośniki magneiyczne"
e]ektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenje do oblotu- wprou,adzenie do pamięci kornpulera), a

takze prezentowania prac podcza§ wy§tawy mobilnej crganizarvanej w ce!* J:lopularyz..orłłxnia idei
niepodległcściarvy*h. Równocześnie poprzez łysłanie precy na ko:rkurs nieodpłatnie prżeno§uę na
organizatora pralł,o da jej wykorz"-yslania w pubiikacjach p**l*cyjny*h, na stroni* ifiternetowej
organizatora orazpad*zas pokoŃursorł,e.j wl,stawy mobilnej. }Yyłąezłne jest n*tomiast jakickolwiek
konrercyj ne wykorzystan ie dzięła prnez Orga nizatoru.

Podpis u*zestnikgl
przedstawiciela ustawołl,r*go rrczestnilea

K{*ttwik &d§fid§r
.ńź , ł:
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