REGULAMIN KONKURSU
PN. „ŚLĄSKIE W KAPSULE CZASU”

§ 1 Informacje ogólne
1. Kapsuła czasu to instalacja jubileuszowa, która zostanie zamieszczona w fasadzie
elewacji historycznego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z
okazji jego 90. rocznicy. W kapsule czasu zostaną zamieszczone artefakty
(przedmioty wykonane ludzką ręką, np. informacje, zdjęcia, rysunki) wybrane w
drodze konkursu, którego warunki i zasady przeprowadzenia określa niniejszy
Regulamin.

§ 2 Organizator i partnerzy konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
2. Adres organizatora: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25,
40-032 Katowice.
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Alina
Kucharzewska, e-mail: kapsula@katowice.uw.gov.pl, telefon: 32/20 77 265.
4. Partnerem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
5. Partnerami medialnymi Konkursu są: Dziennik Zachodni, Radio Piekary oraz Polskie
Radio Katowice.
§ 3 Cele konkursu
Celami Konkursu są:
1. Uczczenie 90. rocznicy oddania do użytku gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach – perły polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego.
2. Promowanie historii zabytkowego gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach i aktywne włączenie mieszkańców województwa śląskiego do obchodów
jubileuszowych.
3. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z regionem.
4. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego.
5. Stworzenie okazji uczestnikom konkursu do podjęcia wyzwania, wykazania się
kreatywnością, inwencją i pobudzenie twórczej wyobraźni.
6. Pozyskanie ciekawych artefaktów, złożenie w kapsule czasu, a w dalszej perspektywie
- zestawienie ich z rzeczywistością przyszłych pokoleń.

§ 4 Założenia organizacyjne
1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o artefakcie – rozumie się przez to
przedmiot zgłoszony w konkursie przez uczestnika.
2. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy województwa śląskiego, którzy w dniu
ogłoszenia konkursu ukończyli 18 lat, a także szkoły z terenu województwa śląskiego
oraz pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Oddziału ds. Komunikacji
Społecznej Biura Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy są
odpowiedzialni za realizację konkursu.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
5. Realizacja przebiegu Konkursu obejmuje następujące etapy:
a) zgłaszanie pomysłów artefaktów przez uczestników na adres mailowy:
kapsula@katowice.uw.gov.pl ,
b) weryfikacja zgłoszonych propozycji artefaktów i wymaganych dokumentów
c) wybór zwycięzców podczas posiedzenia Komisji Konkursowej,
d) przekazanie artefaktów (oraz oryginałów dokumentów, o ile nie były wcześniej
złożone) przez osoby je zgłaszające.
6. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
a) mieszkańcy województwa śląskiego,
b) szkoły z terenu województwa śląskiego
c) pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Każdy uczestnik/każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie jeden pomysł
artefaktu.
8. Zgłaszane propozycje powinny być związane z ideą Konkursu, to jest zachowaniem w
czasie przedmiotów, które uczestnicy wskażą jako współcześnie najbardziej znaczące.
9. Wszystkie propozycje, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, godzące w
wizerunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, naruszające czyjeś́ prawa autorskie lub
prawa pokrewne majątkowe, zawierające treści: niecenzuralne, ośmieszające,
nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające
czyjąś godność osobistą; także takie, które nie zawierają̨ podstawowych wymagań́
stawianych przez warunki Konkursu zostaną̨ odrzucone przez Organizatora.
Artefakty nie mogą przekraczać wymiarów: szerokość 23 cm/długość 55
cm/wysokość 19 cm.
10. Liczba artefaktów do złożenia w kapsule czasu jest ograniczona. Organizator
zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania liczby artefaktów złożonych w
kapsule czasu.
11. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy (zał. 1 do Regulaminu) wraz z podpisanymi
oświadczeniami (załącznikiem nr 2 do Regulaminu) należy przesłać w terminie do
14 kwietnia 2019 roku na adres: kapsula@katowice.uw.gov.pl. Złożenie
kompletnego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami jest warunkiem udziału
w konkursie.
12. W temacie e-maila ze zgłoszeniem należy umieścić tekst: „Śląskie w kapsule czasu”
oraz nazwę kategorii.
13. Każde zgłoszenie do Konkursu, które wpłynie na skrzynkę elektroniczną:
kapsula@katowice.uw.gov.pl zostanie potwierdzone przez organizatorów e-mailem
zwrotnym.

14. Do formularza zgłoszeniowego Konkursu należy dołączyć zdjęcie artefaktu.
15. Zdjęcie powinno być przesłane w formacie jpg w rozdzielczości umożliwiającej
czytelność obrazu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w
połączeniach sieci informatycznych oraz poczty elektronicznej i wynikłe z nich
ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.
17. Przekazanie Organizatorowi artefaktu celem umieszczenia w kapsule czasu jest
równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności.
18. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego www.katowice.uw.gov.pl.

§ 5 Ocena prac konkursowych
1. W przypadku przesłania przez uczestników Konkursu/szkołę większej liczby zgłoszeń
niż zostało to określone w Regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru
jednego zgłoszenia podlegającego ocenie. Pozostałe zgłoszenia zostaną odrzucone.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora. Kryteria oceny to:
a) zgodność zgłoszonego pomysłu artefaktu z tematem,
b) oryginalność i pomysłowość.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się na każdym etapie z
wybranymi uczestnikami konkursu drogą elektroniczną lub telefoniczną.
4. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora:
www.katowice.uw.gov.pl
6. Organizator informuje zwycięzców Konkursu o terminie złożenia oryginałów
wymaganych dokumentów.
7. Uczestnik Konkursu, którego pomysł został wybrany do złożenia w kapsule czasu, jest
zobowiązany do jego dostarczenia w terminie wskazanym przez organizatora do
siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na swój koszt i ryzyko.
8. W przypadku niedostarczenia wybranego do złożenia artefaktu w wymaganym
terminie uczestnik Konkursu traci prawo do jego złożenia oraz nagrody.
9. W przypadku zgłoszenia przez kilku uczestników Konkursu takich samych (bądź
bardzo podobnych) propozycji artefaktów o pierwszeństwie decyduje kolejność
przysłania formularza zgłoszeniowego do organizatora.

§ 6 Nagrody

1. Organizator Konkursu przyzna w każdej z kategorii jedną nagrodę rzeczową.
2. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub
telefonicznie na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w formularzu
zgłoszeniowym konkursu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne i prawne
nagrody.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagród podczas trwania
Konkursu na nagrody o podobnej wartości.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu 1
wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji
Konkursowej.
6. Laureat Konkursu traci roszczenie o wydanie mu nagrody przyznanej w Konkursie
jeśli nie stawi się po jej odbiór na uroczystość, w miejscu i czasie podanym przez
Organizatora.
§ 7 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i
warunki prowadzenia Konkursu.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w
Regulaminie.
2. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną
rozstrzygnięte polubownie.

Załącznik 1 do Regulaminu konkursu pn. „Śląskie w kapsule czasu”
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU
PROPOZYCJA ARTEFAKTU

Nazwa artefaktu:

WYMIARY

szerokość (cm)

Opis artefaktu:
wysokość (cm)
Uzasadnienie (do 2000 znaków ze spacjami):
długość (cm)

masa (kg)

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………
Kategoria (zaznacz właściwą):
mieszkańcy województwa śląskiego
szkoły z terenu województwa śląskiego
pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Data urodzenia (podać tylko w przypadku zaznaczenia kategorii „mieszkańcy województwa śląskiego”)
………………………….……………………………………….……………………………
Nazwa szkoły (podać tylko w przypadku zaznaczenia kategorii: „szkoły z terenu województwa
śląskiego”)………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Adres
………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon
………………………………………………………….………………………………………………………
E-mail
……………………………………………………………………………………………………………………
Pamiętaj załączyć zdjęcie artefaktu.

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu pn. „Śląskie w kapsule czasu”

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w konkursie „Śląskie w kapsule czasu”
w celu i zakresie określonym w Regulaminie konkursu. Ponadto wyrażam zgodę na
rozpowszechnienie przez organizatora wyżej wymienionego konkursu zdjęć, na których
znajduje się mój wizerunek do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.
……………………………………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem
danych
osobowych
jest
Śląski
Urząd
Wojewódzki
w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-634 Katowice;
2. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach powołany został Inspektor Ochrony
Danych z którym można kontaktować się pod nr tel 32 20 77 975, lub e-mail:
iod@katowice.uw.gov.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie „Śląskie w kapsule
czasu”, a także promowania tego konkursu, relacjonowaniu jego przebiegu i
promowania celów określonych w Regulaminie konkursu;
4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do uczestniczenia w konkursie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych lub braku zgody na ich przetwarzanie
będzie odmowa dopuszczenia do udziału w konkursie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu oraz okres pięciu lat
po roku zakończenia konkursu (ustawowa archiwizacja dokumentów);
6. Dane będą udostępniane w celach promocyjnych Kuratorium Oświaty w Katowicach
oraz partnerom medialnym Konkursu: Dziennikowi Zachodniemu, Polskiemu Radiu
Katowice oraz Radiu Piekary.
7. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych a
także nie będą profilowane.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z WIZERUNKIEM
Wyrażam zgodę na upublicznienie i przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojej rodziny i bliskich,
w tym także wizerunku (uchwyconego na zdjęciach lub filmach) podczas uroczystości wręczenia nagród
w konkursie „Śląskie w kapsule czasu” w celu udokumentowania, zarchiwizowania i rozpowszechnienia
informacji o działaniach podejmowanych przez Wojewodę Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach.

……………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby uczestniczącej w wydarzeniu)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM
(wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia kategorii: „pracownicy Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego”)

Ja, ……………………………………………………...(imię i nazwisko)
że jestem zatrudniony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

oświadczam,

…………………………………………………
(data i czytelny podpis pracownik)

OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………………………...(imię i nazwisko) oświadczam,
że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się
do przestrzegania oraz oświadczam, iż zgłoszony przeze mnie artefakt nie narusza praw
autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw
autorskich do artefaktu zgłoszonego na konkurs „Śląskie w kapsule czasu” na rzecz Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności
do jej wykorzystywania, komunikowania, powielania, przerabiania, druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne,
CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera. Równocześnie
poprzez wysłanie artefaktu na konkurs nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo
do jego wykorzystania w publikacjach promocyjnych, na stronie internetowej organizatora
oraz podczas pokonkursowej wystawy mobilnej. Wyłączone jest natomiast jakiekolwiek
komercyjne wykorzystanie dzieła przez Organizatora.
……………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis uczestnika/ przedstawiciela ustawowego uczestnika)

OŚWIADCZENIE
Ja, ……………………………………………………...(imię i nazwisko) jako Uczestnik
Konkursu „Śląskie w kapsule czasu”, niniejszym oświadczam, iż zgłaszany przeze mnie
w Konkursie artefakt widniejący na załączonym do Formularza zgłoszeniowego wykonanym
przeze mnie zdjęciu, tj .:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. ………………….(nazwa artefaktu)
stanowi moją wyłączną własność oraz że wyrażam zgodę na jego złożenie w kapsule czasu
i zamieszczenie w fasadzie elewacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgodnie
z celem Konkursu i zrzekam się jego własności z tą chwilą.
Jednocześnie oświadczam, że zgłoszenie artefaktu do Konkursu i wykorzystanie go zgodnie
z celami Konkursu nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz zobowiązuję się
do pokrycia ewentualnych roszczeń osób trzecich lub naprawienia ewentualnych szkód
poniesionych przez podmioty będące Organizatorem związanych z ich naruszeniem.

……………………………………………………
(data i czytelny podpis)

