
REGULAMIN 
KONKURSU WIEDZY O POWSTANIACH ŚLĄSKICH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 
§ 1

1. Muzeum Miasta Mysłowice jest organizatorem Konkursu Wiedzy o Powstaniach Śląskich,
adresowanego do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza
Wójtowicza. 

§ 2

Cele Konkursu:
1. upamiętnieniu 100-lecia Powstań Śląskich;
2. popularyzacja wiedzy nt. powstań śląskich wśród uczniów szkół podstawowych;
3. kształtowanie świadomości historycznej młodego pokolenia mysłowiczan w zakresie historii

regionalnej i Polski;
4. propagowanie postaw patriotycznych;
5. wzmacnianie  poczucia  lokalnej,  regionalnej  i  narodowej  tożsamości  –  kultywowanie

lokalnego patriotyzmu.

§ 3

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z miasta Mysłowice.
2. Szkoły zgłaszają udział swoich uczniów do Konkursu w terminie: 31.10-22.11 2019 r.
3. Zgłoszenia  do  Konkursu  należy  przesyłać  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  na

adresy e-mail: asystent1@muzeummyslowic.pl lub asystent2@muzeummyslowic.pl
4. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko

nauczyciela (opiekuna), kontakt: telefon, e-mail.
5. W zgłoszeniu (e-mailu) w polu „Temat” należy wpisać: „Konkurs – Powstania Śląskie”
6. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby uczestników niż 5, Konkurs zostanie odwołany.
7. Wykaz materiałów do Konkursu znajduje się w załączniku nr 1. Po zgłoszeniu uczestnika do

Konkursu, materiały zostaną przesłane opiekunowi.

Rozdział II
Struktura i przebieg Konkursu

§ 4

1. Konkurs odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r., w godzinach 11:00 – 12:00, w siedzibie
Muzeum Miasta Mysłowice przy ul. Stadionowej 7a.

2. Konkurs polega na indywidualnym rozwiązaniu – w ciągu 45 minut – testu wiedzy.
3. W dniu 5 grudnia 2019 r.,  godz.  17.00 w siedzibie  muzeum zostaną  ogłoszone wyniki

Konkursu oraz wręczone nagrody. Wyniki  opublikujemy na stronie internetowej muzeum. 
4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników Konkursu jednakowej liczby

punktów  uniemożliwiającej  wyłonienie  laureatów, zostanie  przeprowadzona  dodatkowa
runda Konkursu, która odbędzie się w siedzibie muzeum w dniu 5 grudnia 2019 r., o godz.
15.00. W trakcie rundy dodatkowej uczestnicy będą odpowiadać pisemnie na pytania,  te
same dla wszystkich. Ostateczna klasyfikacja w Konkursie zostanie ustalona na podstawie
udzielonych  odpowiedzi,  runda  dodatkowa  Konkurs  prowadzona  będzie  do  momentu
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wyłonienia trzech laureatów. 
§ 5

1. Uczestnicy Konkursu, którzy zajmą miejsca 1 do 30 otrzymają nagrody książkowe.
2. Trzech uczestników, którzy uzyskają najwyższe wyniki otrzymają następujące nagrody:
 za zajęcie 1. miejsca – karta podarunkowa na zakup sprzętu rtv o wartości o wartości 600 zł;
 za zajęcie 2. miejsca – karta podarunkowa na zakup sprzętu rtv o wartości o wartości 400 zł;
 za zajęcie 3. miejsca – karta podarunkowa na zakup sprzętu rtv o wartości o wartości 200 zł;
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest podpisanie przez uczestnika konkursu oświadczenia 

potwierdzającego odbiór nagrody.

Rozdział III
Komisja Konkursowa

§ 6

1. W  celu  przeprowadzenia  Konkursu powołuje  się Komisję Konkursową,  zwaną dalej
,,Komisją”. 

2. W skład Komisji wchodzą:
mgr Adam Plackowski – przewodniczący;
mgr Wojciech Kubowicz – sekretarz Komisji;
mgr Piotr Żondełek  – członek;
mgr Irena Woźniak – członek.

§ 7

Do  zadań Komisji  należy  przeprowadzenie  Konkursu oraz  czuwanie  nad  jego  prawidłowym
przebiegiem.

§ 8

1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez przewodniczącego

wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.

§ 9

Do zadań sekretarza Komisji, należy prowadzenie dokumentacji związanej z pracami Komisji:
1. Sporządzanie protokołu wyników Konkursu i przekazanie ich przewodniczącemu Komisji.
2. Archiwizowanie odpowiedzi konkursowych oraz protokołu przyjęcia nagród..

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 10

Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

§ 11

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
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§ 12

Organizatorzy zastrzegają sobie  prawo do zmiany niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem
Konkursu, zobowiązując się jednocześnie do niezwłocznego powiadomienia o tym uczestników.

§ 13

1. Wszystkie  osoby biorące  udział  w  Konkursie  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, dalej:RODO) (Dz.Urz. UE
L119/1)w zakresie związanym z przeprowadzeniem Konkursu oraz organizator zastrzega
sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach Konkursu.
Każdy  uczestnik  Konkursu  ma  prawo  wglądu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  ich
poprawiania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku uczestnika
Konkursu do  celów  promocyjnych, pod  warunkiem  złożenia  stosownego  zgody-
oświadczenia przez uczestnika Konkurs (załącznik nr 2).

3. Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania wątpliwości i sporów
powstałych w trakcie Konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego
Regulaminu.

4. Organizator  Konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  nieprawidłowość  danych
zamieszczonych w zgłoszeniu.

Załączniki:
1. Wykaz materiałów do Konkursu
2. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystaniu wizerunku.
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