
        

Jubileuszowy - X Miejski Konkurs Wiedzy o Zabrzu
w związku ze 100-leciem miasta 

dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych

Centrum Edukacji i Centrum Kształcenia Praktycznego  i Ustawicznego w Zabrzu
 zapraszają do udziału w konkursie z wykładem p. Dariusza Walerjańskiego i wystawą o Zabrzu.

Patronat honorowy:
- Prezydent miasta Zabrze pani Małgorzata Mańka-Szulik,
- Polski Komitet ds. UNESCO,
- NSZZ Solidarność

Cele konkursu:
- Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o Zabrzu (historia, kultura, literatura), 
- Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i emocjonalnego związku z „małą ojczyzną”,
- Kształtowanie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji,
- Rozbudzanie postawy badawczej i refleksyjnej wobec miasta rodzinnego,
- Propagowanie  i  upowszechnianie  czytelnictwa,  w  tym  wiedzy  na  temat  pisarzy  urodzonych  

w Zabrzu: Janoscha i Stanisława Bieniasza,
- Korzystanie z różnych źródeł informacji,  w tym technologii informatycznej i zasobów sieci stron

Internetowych.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorami X Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu są Centrum Edukacji oraz Centrum

Kształcenia  Praktycznego  i  Ustawicznego  (dalej:  Organizatorzy).  Współorganizator:  NSZZ
Solidarność, Oddział w Zabrzu. 

2. Termin zgłaszania szkół do konkursu mija 15 listopada 2021r.
3. Zgłoszenia należy przesłać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przetwarzania danych na adres e-

mail: teresa.kasza@ce.zabrze.pl; zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko uczestnika, imię i
nazwisko nauczyciela/opiekuna, nazwę szkoły.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. W zależności od sytuacji pandemicznej konkurs będzie miał charakter stacjonarny, zdalny lub

mieszany. 
6. Zadaniem  wszystkich  uczestników  jest  przygotowanie  prezentacji  multimedialnej  (max.  12

slajdów),  ukazującej  magiczne/ulubione  –  zdaniem  uczestnika  –  miejsce  w  Zabrzu.  Ocenie
podlegać  będzie  zawartość  merytoryczna,  oryginalność  prezentacji,  poprawność  językowa.
Prezentacje  należy  przesyłać  mailowo  na  adres  e-mail:  teresa.kasza@ce.zabrze.pl
do 15 grudnia 2021r. Prezentacje będą oceniane w osobnych kategoriach wiekowych.

7. Zwycięzcy konkursu otrzymają I, II lub III miejsce – kolejno za zdobycie największej liczby
punktów. 

8. Nadesłanie prezentacji  konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw
autorskich  majątkowych  na Organizatorów  do  wykorzystywania  nadesłanych  prac
konkursowych na polach wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji wybranych prac w materiałach promocyjnych
oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę
promocji  autora  i  konkursu  w  zakresie  wszystkich  pól  eksploatacji  obejmujących  w
szczególności:  a)  utrwalenie  i  zwielokrotnienie,  w tym techniką  drukarską,  cyfrową i  zapisu
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magnetycznego  b)  wykorzystanie  pracy  lub  jej  fragmentów  do  innych  form edytorskich  (w
szczególności  plansze,  plakaty,  publikacje  okolicznościowe)  c)  wprowadzenie  do  obrotu
(upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strony
internetowe  organizatorów  i/lub  partnerów  medialnych)  d)  wykorzystanie  do  celów
marketingowych i/lub promocji Organizatorów.

10. Prawa autorskie do prezentacji są przenoszone bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
11. Uczestnik Konkursu gwarantuje, że prezentacja konkursowa jest wynikiem jego twórczości i nie

będzie  naruszała  praw  autorskich  oraz  jakichkolwiek  innych  praw  osób  trzecich.
Odpowiedzialność za naruszenie przez prezentację jakichkolwiek praw osób trzecich w całości
obciąża uczestnika konkursu.

12. Finał  konkursu  planowany  jest  stacjonarnie  lub  na  platformie  zdalnej  14  stycznia 2021r.
Spotkanie obejmie podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników. Udział w finale konkursu
jest nieobowiązkowy. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie Centrum Edukacji w Zabrzu
w dniach kolejnych.

13. Skład Jury: Dariusz Walerjański, Janusz Siech i Mariusz Świetlik.
14. Imprezę  uświetni  wykład  o  Zabrzu  wygłoszony  przez  pana  Dariusza  Walerjańskiego

oraz wystawa związana z Zabrzem udostępniona przez grupę artystyczną Obsydian-18,
15. Wyniki  konkursu  w  formie:  imię,  nazwisko,  nazwa  szkoły  oraz  fotografie  zbiorcze  będą

opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatorów,  w zabrzańskiej  prasie,  mediach  i
zabrzańskich portalach internetowych oraz TVZ.

16. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  możliwość  wprowadzania  zmian  związanych  z  przebiegiem
konkursu. 

17. Informujemy, że podczas finału przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników
w postaci  zdjęć  i/lub  nagrań  audiowizualnych.  Każda  osoba  podejmująca  decyzję
o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół
większej  całości,  może  zostać  rozpowszechniony  w  sposób  nieodpłatny  i  nieograniczony
w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

18. Udział w konkursie oznacza akceptację jego warunków opisanych w niniejszym regulaminie.
19. Zgłoszenie  udziału  w  konkursie  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  na  przetwarzanie  danych

osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów (imię, nazwisko, wiek, szkoła) w celu
organizacji  i  właściwego  przebiegu  wydarzenia,  archiwizacji  koniecznych  dokumentów
dot. konkursu oraz ich publikacji w artykułach/materiałach związanych z konkursem.

            
20. Klauzula Informacyjna RODO
 

1. Administratorami Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administratorzy") jest:
 Centrum  Edukacji,  ul.  1-Maja  12,  41-800  Zabrze,  tel.  (032)  271  04  87,  e-mail:

sekretariat@ce.zabrze.pl;
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, ul. 3-Maja 95, 41-800 Zabrze, Tel.  32

370 15 99; email: ckp@ckp.zabrze.pl
 Biuro Terenowe Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego  NSZZ Solidarność w  Zabrzu ul.

Wolności 289 tel. 32 275 39 02, 603 124 843, email: zabrze@solidarnosckatowice.pl
2. W sprawie  prawidłowości  przetwarzania  danych  osobowych  można  skontaktować  się  za

pośrednictwem adresu e-mail: patrycja@informatics.jaworzno.pl lub pod numerem telefonu:
668416144. 

3. Dane  przetwarzane  są  na  podstawie:  art.  6  ust.  1  litera  a)  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),  czyli  na  podstawie  dobrowolnej  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

4. Dane  przetwarzane  są  w  celu  wzięcia  przez  Panią/Pana  lub  Państwa  dziecko  udziału
w konkursie,  obsługi  uczestników  konkursu  oraz  zapewnienia  prawidłowej  organizacji
konkursu, w tym rozliczenia konkursu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem,
jak również jej  archiwizacji  oraz promocji  konkursu i  będą przechowywane do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.



5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorami danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług tj. organizacji i przeprowadzenia konkursu –
Prezydent miasta Zabrze, Urząd Miasta Zabrze, Polski Komitet ds. UNESCO.

6. Administratorzy  danych  nie  przekazują  danych  poza  teren  Polski/  UE/  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w
ramach serwisów Zoom (wizerunek, adres e-mail, nick uczestnika, IP), YouTube (wizerunek,
imię, nazwisko) oraz FB (wizerunek, imię, nazwisko) z zastosowaniem stosowanych przez
ich  właścicieli  klauzul  umownych  zatwierdzonych  przez  Komisję  Europejską  i  decyzji
Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do
określonych krajów. 

7. Informujemy,  że  przysługują  Państwu  następujące  prawa  dotyczące  danych  osobowych:
dostępu  do  danych  osobowych,  sprostowania  lub  uzupełniania  danych  osobowych,
ograniczenia  przetwarzania  danych,  usunięcia  danych,  przeniesienia  danych  osobowych,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny wniosek z
wybranym żądaniem. 

8. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również
profilowane.  

Organizator: Teresa Kasza


