
REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU AUDIOWIZUALNEGO

„Za starego piyrwy/Jak dawniej się żyło”

Biblioteka działająca w Pracowni Komunikacji Społecznej Pałacu Młodziez�y w Katowicach
zaprasza amatoro� w nagrywania filmo� w przy uz�yciu telefono� w i innych urządzen�

elektronicznych, pasjonato� w tradycji i s� ląskiej kultury, do nadsyłania nagran�  promujących
s�ląską godkę pt.„ Za starego piyrwy/ jak dawniej się żyło”.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest  Pracownia  Komunikacji  Społecznej  Pałacu Młodziez�y  
w Katowicach

2. Celem konkursu jest:
a) propagowanie s� ląskiej godki;
b) odwoływanie do tradycji go� rnos� ląskich;
c) budowanie relacji międzypokoleniowych;
d) rozwijanie zainteresowan�  i promowanie form audiowizualnych ws�ro� d ucznio� w.

3. Zadaniem uczestniko� w jest nagranie kro� tkiej wypowiedzi w gwarze s�ląskiej o tym jak
kiedys�  z�yło się w naszym regionie. Wywiad/wypowiedz�  powinna byc� przeprowadzona 
z osobą, kto� ra pamięta dawne tradycje, kulturę i zwyczaje dnia codziennego na S1 ląsku.

II. Zasady konkursu

1. Konkurs adresowany jest do ucznio� w klas 7-8 szko� ł podstawowych oraz ucznio� w szko� ł
ponadpodstawowych z wojewo� dztwa s�ląskiego.

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, z�e:
a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonego nagrania;
b) nie narusza praw autorskich oso� b trzecich;
c) nie narusza do� br osobistych oso� b, kto� re zostały przedstawione na nagraniu oraz

innych do� br prawnie chronionych;
d) uczestnik  posiada  zgodę  oso� b  biorących  udział  przy  powstawaniu  nagrania na

wykorzystanie ich wizerunku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia i udziału pracy
w konkursie;

e) prawa autorskie są niezbywalne i nalez�ą do uczestnika konkursu, kto� ry nadsyłając
zgłoszenie os�wiadcza tym samym, z�e jest autorem nadesłanej pracy i posiada do
niej prawa autorskie;

f) uczestnik konkursu wysyłając  plik mp4 tym samym os�wiadcza, z�e zapoznał się i
akceptuje regulamin i wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie;

g) uczestnik wyraz�a zgodę na wykorzystanie nagran�  do celo� w promocyjnych Pracowni
Komunikacji Społecznej Pałacu Młodziez�y.

3. Kaz�dy uczestnik moz�e zgłosic� 1 nagranie.
4. Nagranie,  nakręcone  smartfonem,  kamerą  lub  aparatem  musi  spełniac�  następujące

warunki techniczne:
a) nie moz�e trwac� dłuz�ej niz�  5 minut;



b) plik musi byc� zapisany w formacie MP4;
c) nagranie zapisane w formacie MP4 podpisane wg schematu:

nazwisko_imię_nazwa szkoły.mp4

5. Regulamin  konkursu  będzie  dostępny  na  stronie  Pałacu  Młodziez�y  w  Katowicach  
w  zakładce  „Konkursy” http://pm.katowice.pl/konkursy oraz  na  stronie
internetowej Biblioteki http://pm.katowice.pl/biblioteka/

6. W  razie  pytan�  prosimy  o  kontakt  pod  adresem  mailowym:
marta.radomek@pm.katowice.pl lub magdalena.cichy@pm.katowice.pl

7. Wszyscy  nagrodzeni  uczestnicy  automatycznie  udzielają  organizatorowi  czasową
licencję  na  publikację  ich  prac  na  stronie  internetowej  Pracowni  Komunikacji
Społecznej http://pm.katowice.pl/biblioteka/

8. Prace konkursowe nalez�y przesyłac� poprzez link: https://tiny.pl/9fgqf

Termin nadsyłania prac:  4 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyniko� w:  16 marca 2022 r. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

Prace ocenia jury. Jury wyłoni trzech zwycięzco� w najlepszych nagran� . Decyzje jury konkursu
są ostateczne.
Kryteria oceny:

1.  Zgodnos�c� z wymogami technicznymi.
2.  Zgodnos�c� z tematyką.
3.  Zgodnos�c� z celami konkursu.
4.  Subiektywna ocena nauczycieli bibliotekarzy.

Skład jury: pracownicy biblioteki.

1. Organizator  konkursu  przewiduje  dla  autoro� w  nagrodzonych  i  wyro� z�nionych  prac
nagrody rzeczowe i dyplomy.

2. Fundatorem nagro� d rzeczowych jest Pałac Młodziez�y w Katowicach i sponsorzy.
3. Nagrody  rzeczowe  nie  podlegają  wymianie  na  inne  nagrody  rzeczowe  ani   na  ich

ro� wnowartos�c� pienięz�ną.
4. O  wyłonieniu  zwycięzco� w  decyduje  powołana  przez  Organizatora  Komisja

Konkursowa.  Decyzja  Komisji  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej  prawo
odwołania. 

http://pm.katowice.pl/konkursy


IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie  udziału  w  konkursie  jest  ro� wnoznaczne  z  wyraz�eniem  zgody  na
wykorzystywanie  danych osobowych uczestnika zgodnie  z  przepisami Ustawy z  10
maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy  ponoszą  pełną  odpowiedzialnos�c�  za  zgodnos�c�  z  prawdą  danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepiso� w Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia
1964 r. tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z po� z�n. zm.) oraz Ustawy z 4
lutego 1994 r. tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z po� z�n. zm.) o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wysłanie  nagran�  do  konkursu  jest  ro� wnoznaczne  z  os�wiadczeniem,  z�e  przesłane
nagranie jest własnos�cią osoby zgłaszającej i z�e przysługuje jej całos�c�  praw autorskich
oraz z�e nagranie nie narusza praw oso� b trzecich. 
Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodziez�y nie ponosi wobec oso� b trzecich
odpowiedzialnos�ci za prawdziwos�c�  złoz�onego przez Uczestnika os�wiadczenia oraz nie
odpowiada za ewentualne naruszenie przez Uczestnika praw oso� b trzecich.

4. Odpowiedzialnos�c�  za  wszelkie  roszczenia  oso� b  trzecich,  kto� re  mogłyby  zostac�
skierowane do organizatora konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.

5. Osoby,  kto� re  nie  spełniają  kto� regokolwiek  z  wymogo� w  okres� lonych  w  niniejszym
regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje zostaną automatycznie wykluczone 
z udziału w konkursie.

V. Klauzula informacyjna

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  27
kwietnia 2016 r. informujemy, iz� :

1. Administratorem  danych  osobowych  uczestnika  konkursu  jest  Pałac  Młodziez�y  im.
prof. A. Kamin� skiego z siedzibą w Katowicach (40-066) przy ul. Mikołowskiej 26; tel.
32 25 16 431 wew. 1121; mail: sekretariat@pm.katowice.pl.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Pałacu Młodziez�y moz� liwy jest
pod adresem iod@pm.katowice.pl;

3. Dane  osobowe  uczestnika  konkursu  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  
i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

4. Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
5. Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu NIE będą przekazywane do pan� stwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku.
7. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do tres�ci  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  zgodnos�c�  z  prawem przetwarzania  (dotyczy wyłącznie  danych,  kto� rych
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), kto� rego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

8. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iz�  przetwarzanie
danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogo� lnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym,
kto� rego spełnienie decyduje o moz� liwos�ci udziału w konkursie.

Powodzenia!


