
 

Regulamin konkursu „Śląskie drogi do polskości” 

 organizowanego przez 

 Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki 

 

 

§ 1. Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Śląskie drogi do 

polskości”, zwanego dalej „Konkursem”. 

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Profesora Waleriana 

Pańki, zwana dalej „Organizatorem”, mająca siedzibę w Katowicach (40-541) przy ul. Kosów 1. 

3.  Konkurs jest realizowany i finansowany w ramach Projektu „Śląskie drogi do polskości”. 

Projekt finansowany jest ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum 

Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje. Edycja 2022. 

4. Konkurs jest wydarzeniem, które zasięgiem obejmuje województwo śląskie. 

5. Zadanie konkursowe skierowane jest do osób w każdej grupie wiekowej, będących 

mieszkańcami Województwa Śląskiego, zwanymi dalej "Uczestnikami". 

6. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki 

Organizatora i Uczestników. 

 

7. Wszelkie ogłoszenia, obwieszczenia i informacje na temat konkursu będą zamieszczane przez 

Organizatora na stronie internetowej www.instytutpanki.pl 

 

§ 2. Cel i przedmiot Konkursu 

1. Celem Konkursu jest: 

-  popularyzacja kultury regionalnej oraz dialektu śląskiego,  

- poszerzenie świadomości odnośnie tradycji i kultury piosenki, osób oraz literatury związanej ze 

Śląskiem, 

- wskazanie bliskich związków i podobieństwa kultury śląskiej z kulturą polską, 

- integracja międzypokoleniowa. 

http://www.instytutpanki.pl/


2. Przedmiotem konkursu jest nagranie materiału wideo ukazującego Uczestnika bądź 

Uczestników konkursu prezentujących wiersz /piosenkę /performance /inną kompozycję 

nawiązującą zarówno do kultury śląskiej, jak i kultury polskiej. 

3. Konkurs ma formułę integrującą pokolenia, a dzięki jego przeprowadzeniu Organizator chce 

sprzyjać przybliżaniu i popularyzowaniu kultury śląskiej, a szczególnie jej związków z kulturą polską. 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa 

1. Udział w konkursie będą mogły wziąć zarówno osoby indywidualne oraz grupy od 2 do 20 osób. 

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres:  

slaskiedrogidopolskosci@gmail.com wiadomości mailowej o następującej treści: 

a. temat e-maila: „Śląskie drogi do polskości - zgłoszenie konkursowe”, 

b. treść e-maila: imię i nazwisko autora oraz link do pliku na Dysku Google lub plik w załączniku, 

d. w załącznikach powinien się znaleźć się również skan podpisanego oświadczenia dotyczącego 

RODO (Załącznik nr 1), skan podpisanej zgody na wykorzystanie wizerunku oraz danych 

osobowych (Załącznik nr 2), a w przypadku osób niepełnoletnich skan podpisanej zgody 

opiekuna prawnego (załącznik nr 3). 

 
3. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

slaskiedrogidopolskosci@gmail.com, w terminie do 15 października 2022, do godziny 12:00.  

 

4. Dopuszczalne są wszystkie formy elektronicznego przesłania Pracy Konkursowej, jednakże 

preferowana forma przesłania Pracy Konkursowej to podanie w temacie e-maila linku do pliku na 

dysku “Google”. 

 

5. W przypadku uszkodzonego pliku, niewłaściwego linku czy też braku możliwości odtworzenia 

pliku z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zastrzega sobie prawo do potraktowania jej jako 

niekwalifikowalnej i niedopuszczenia jej do rozpatrzenia w Konkursie. 



 

6. Przesłanie pracy konkursowej w formie nieprzewidzianej niniejszym regulaminem,                             

nie gwarantuje rozpatrzenia pracy.  

 

7. Długość trwania przesłanego w formie wideo Pracy konkursowej, nie może trwać krócej niż 2 

minuty ani nie dłużej niż 5 minut.  

 

8. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

9. Uczestnik lub Grupa konkursowa może zgłosić jedną Pracę Konkursową. 

 

10. Organizator zastrzega, że warunkiem przyjęcia Pracy Konkursowej do Konkursu jest, aby nie 

była ona przedmiotem innych konkursów (trwających obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości).  

 

11. Prace konkursowe przesłane po terminie wskazanym w § 3 ust. 3 nie będą rozpatrywane. 

 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby pracujące dla Organizatora, członkowie Komisji 

konkursowej, ani osoby z ich rodziny, a w szczególności dzieci oraz rodzeństwo. 

 

13. Praca Konkursowa nie może naruszać dóbr osobistych ani materialnych osób trzecich, 

zwłaszcza autorskich praw majątkowych i osobistych, powinna być także pozbawiona treści, 

które mogą zostać uznane za obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące, niemoralne, sprzeczne z 

prawem, naruszające czyjś wizerunek. W przypadku osób niepełnoletnich, opiekun prawny 

podpisując zgodę, oświadcza tym samym, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia praw określonych w tym ustępie, a tym 

samym zwalnia Organizatora i Współorganizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W 

sytuacji zaś poniesienia przez Organizatora szkody, w związku z zasadnymi rozszczeniami osób 

trzecich, dotyczącymi Pracy konkursowej, Opiekun prawny zobowiązuje się w całości zwrócić 

Organizatorowi poniesione przez niego koszty.  

 

 

 



§ 4. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch głównych etapów, opisanych pozniżej. 

2. I etap: Eliminacje - w trakcie eliminacji Uczestnicy będą wysyłać swoje nagrania, trwające od 3 do 

5 minut.  Uczestnicy mogą również skorzystać z możliwości zaprezentowania się stacjonarnie, w 

Mysłowickim Ośrodku Kultury w Mysłowicach, po wypełnieniu na miejscu karty zgłoszenia oraz 

podpisaniu zgody. Eliminacje stacjonarne odbędą się w przypadku zgłoszenia się do nich co 

najmniej 5 Uczestników / Grup zainteresowanych. O tym, czy Eliminacje stacjonarne odbędą się 

oraz o terminie ich odbycia się, Uczestnicy, którzy zaznaczyli punkt w załączniku stanowiący o ich 

zainteresowaniu opcją, dowiedzą się poprzez wiadomość mailową, nie później niż tydzień przed 

ich rozpoczęciem. 

3. II etap: Gala finałowa - Występy będą stanowić "żywą" prezentację wcześniej przesłanego 

materiału wideo Uczestników lub przedstawienie przez nich nowej kompozycji. Prezentacja na 

żywo powinna zająć Uczestnikom więcej niż 3 minuty i mniej niż 8 minut. Oceną występów 

będzie zajmować się jury (Komisja Konkursowa) w składzie 3 osób. Gala finałowa planowana jest 

na dzień 28 października 2022r. w Mysłowickim Ośrodku Kultury. 

 

 
§ 5. Komisja Konkursowa i Kryteria oceny prac konkursowych  

1. Na potrzeby Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową, która składać się będzie z 

trzech osób, w tym jednego Przewodniczącego Komisji. 

2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocenianie wszystkich zatwierdzonych Prac 

konkursowych pod względem merytorycznym, zarówno na etapie eliminacji, jak i na etapie Gali 

Finałowej Konkursu. 

3. W momencie otrzymania prac konkursowych, Organizator dokonuje oceny spełnienia 

warunków formalnych zgodnych z Regulaminem Konkursu, każdej z nich. 

4. Prace Konkursowe spełniające warunki zostaną przekazane Komisji Konkursowej, która zajmie 

się oceną merytoryczną prac. 



5. Komisja Konkursowa pracować będzie zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Konkursu, 

a za postępy jej prac odpowiadać będzie Przewodniczący. 

 

6. Merytoryczna Ocena Prac Konkursowych Komisja konkursowa będzie oceniała prace 

konkursowe według poniższych kryteriów i odpowiadającej im skali punktowej: 

 

   a) zgodność tematyczna z  charakterem Konkursu (1 - 5 punktów) 

b) ogólny wyraz artystyczny (1 - 5 punktów) 

c) czytelność i przejrzystość przekazu (1 - 5 punktów) 

d) umiejętności artystyczne i techniczne Uczestnika/Uczestników (1 -  5 punktów) 

 

7. W konkursie dodatkowo premiowane będą wykonania skoncentrowane na lokalnej tradycji 

przedstawione w atrakcyjny sposób (dodatkowe 2 punkty). 

 

 
§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W przypadku równej liczby głosów oceny Prac Konkursowych, do Przewodniczącego Komisji 

będzie należał decydujący głos. 

2. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji. Protokół będzie zawierał oceny prac wraz z ich uzasadnieniem. 

 

4. Podanie listy osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu - Gali finałowej  nastąpi do dnia 21 

października 2022 r. na stronie internetowej Organizatora. Ponadto, każdy Uczestnik Konkursu 

zostanie poprzez wiadomość mailową indywidualnie poinformowany o pojawieniu się na 

stronie wyników. W uzasadnionych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o przesunięciu 

terminu wyników. Do Gali Finałowej Konkursu przejdzie 10 - 15 Uczestników (w tym Grupy). W I 

etapie Konkursu nie wyróżnia się poszczególnych miejsc zajętych przez laureatów. 



5. Ostateczne wyniki Konkursu (drugiego Etapu) zostaną ogłoszone na zakończeniu Gali 

Finałowej. Opublikowane zostaną również na stronie internetowej i w mediach 

społecznościowych  Organizatora w przeciągu tygodnia od dnia zakończenia Konkursu. 

 

 
§ 7. Nagrody 

1. Nagrody w Konkursie to wyłącznie Nagrody finansowe. Łączna wartość nagród w konkursie to 

7000 zł. 

 

2. W Konkursie nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Uczestnicy, zajmujący je, otrzymają 

nagrody, których wysokość zależna będzie od zajętego miejsca. Wysokość nagród przedstawia się 

następująco: 

1 miejsce: 3 000 zł + dyplom 

2 miejsce: 2 000 zł + dyplom 

3 miejsce: 1 000 zł + dyplom 

+ 2 wyróźnienia po 500zł + dyplom 

3. Uczestnikom Konkursu, również tym niezakwalifikowanym do drugiego etapu, zostanie 

wręczony Dyplom Udziału w Konkursie. 

4. Wszystkie nagrody zostaną wręczone Uczestnikom 28 października 2022 r., podczas Gali 

Finałowej Konkursu.  

 

 

§ 8. Wykorzystanie prac konkursowych 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich Prac Konkursowych na stronie 

internetowej i mediach społecznościowych, należących do Organizatora i Współorganizatorów, 

pod warunkiem wskazania autorstwa poprzez podanie imienia i nazwiska Uczestników będących 

autorami danej Pracy Konkursowej. 

2.  Z chwilą przesłania Pracy Konkursowej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, Uczestnik/ Opiekun prawny uczestnika, udziela Organizatorowi licencji do 



korzystania z Utworu oraz zezwala na korzystanie i rozporządzenie prawami zależnymi do Utworu, 

bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, 

systemu i formatu, 

2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór został utrwalony – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

3) rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, 

4) korzystanie lub rozporządzanie w całości lub w dowolnych fragmentach, 

5) wprowadzanie zmiany do całości lub do dowolnych fragmentów, łączenie z innymi utworami, 

6) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet, 

7) podjęcie lub zlecanie produkcji lub innej formy wytwarzania dowolnej liczby egzemplarzy 

Utworu zarówno na użytek własny, jak i w celu wprowadzenia do obrotu. 

 

§ 9. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych z 

siedzibą w Katowicach  przy ul. Kosów 1, 40-541 Katowice. 

2. Podanie danych osobowych, wymaganych w Formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

udziału w Konkursie.  

 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz stosownie do art. 7 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), podstawą prawną przetwarzania przez 



Instytut danych osobowych Uczestników  jest zgoda osób, których te dane dotyczą. Zgoda ta 

zostaje wyrażona poprzez wyrażenie jej podpisem. 

 

3.  Podane w Karcie Zgłoszenia dane, przetwarzane będą wyłącznie dla celów Organizatora i 

przeprowadzenia Konkursu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, świadczącym usługi na rzecz 

Organizatora oraz podmiotom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania błędnych danych 

osobowych. 

6. Uczestnicy Konkursu poprzez podpis wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w następującym zakresie: 

a) upublicznienie informacji o Uczestniku danej Pracy Konkursowej; 

b) upublicznienie informacji o laureatach Konkursu; 

c) przedstawienie informacji o autorze danej Pracy Konkursowej członkom Komisji Konkursowej. 

7. W przypadku Grup zgłaszających się do konkursu, potrzebna jest zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych w Konkursie każdego ich członka - Uczestnika Konkursu. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) podstawą opublikowania wizerunku jest ich zgoda 

udzielona poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie. 

 

9. Uczestnikom przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych (wniosek w tej sprawie należy złożyć do Instytutu pocztą na adres 

siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

biuro@instytutpanki.pl lub slaskiedrogidopolskosci@gmail.com). 

 



10. Każdemu Uczestnikowi, bądź jego Opiekunowi prawnemu przysługuje prawo do złożenia 

skargi na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Dane inne niż te pozyskane pisemnie w ramach Konkursu nie będą ujawniane, publikowane 

ani udostępniane innym podmiotom. 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Informacje dotyczące Konkursu, publikowane są na bieżąco na stronie internetowej, wskazanej 

w  § 1 ust. 7 Regulaminu. 

2. Uczestnik podpisując zgodę na Udział w Konkursie, tym samym zobowiązuje się do zapoznania 

się z Regulaminem Konkursu i zgadza się na wszystkie zawarte w nim warunki i zasady. Zgłoszenie 

pracy konkursowej jest więc jednoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

2. Wszelkie wiadomości, pytania czy uwagi dotyczące Konkursu należy kierować pocztą mailową 

na adres: slaskiedrogidopolskosci@gmail.com 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji Konkursu, na każdym jego etapie w formie 

fotografii, nagrań audowizualnych i innych form dokumentacji. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania prac konkursowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej na realizację 

Konkursu, w szczególności w przypadku odwołania lub zmiany terminów przeprowadzania 

Konkursu. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, 

że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na 

występujące okoliczności. 

6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie 

internetowej, wskazanej w § 1 ust. 7 Regulaminu.  



7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym 

niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu na jego stronie internetowej, wskazanej w § 1 

ust. 7 Regulaminu.   

8. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane 

polubownie, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania 

będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 

9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także wszelkie inne 

akty prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.  

 

 


