
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



REGULAMIN KONKURSU  

„40-lecie Porozumienia Jastrzębskiego  

- Rodzinne wspomnienia ocalimy od zapomnienia” 

 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się 

konkurs pod nazwą „40-lecie Porozumienia Jastrzębskiego - Rodzinne wspomnienia ocalimy 

od zapomnienia” (zwany dalej: Konkursem). 

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), ul. Armii 

Krajowej 56, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000780107, NIP: 633-223-99-35 (zwana dalej: Fundacją lub 

Organizatorem). 

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny oraz ma charakter nieodpłatny. 

4. Konkurs jest organizowany na obszarze Gmin Górniczych, przez które rozumie się gminy 

górnicze, obciążone uciążliwością z tytułu działalności zakładów Grupy Kapitałowej JSW tj. 

Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Świerklany, Pawłowice, Suszec, Żory, Czerwionka - Leszczyny, 

Ornontowice, Knurów, Pilchowice, Gliwice, Gierałtowice, Mikołów, Radlin, Zabrze i Dąbrowa 

Górnicza (zwane dalej: Gminami Górniczymi). 

5. Nadesłanie prac konkursowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

1. Udział w Konkursie mogą wziąć:  

a) uczniowie przedszkoli z Gmin Górniczych; 

b) uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z Gmin Górniczych; 

c) uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych z Gmin Górniczych; 

d) uczniowie szkół ponadpodstawowych z Gmin Górniczych. 

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele 

Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu  

i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami 

w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.  

3. Jedna osoba - uczeń może złożyć maksymalnie 2 prace konkursowe. 

4. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w przypadku: 

a)  naruszenia postanowień Regulaminu; 

b)  podejmowania działań sprzecznych z prawem; 

c)  podania nieprawdziwych danych osobowych, 

d)  używania w pracach konkursowych słów bądź znaków powszechnie uznanych za 

niedozwolone, lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób 

trzecich, w tym Organizatora, 

e)  naruszenia przez pracę praw autorskich. 

 

§ 3 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 



 

1. Konkurs ma charakter edukacyjny. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych 

pomysłów uczniów przedszkoli, szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych na 

utrwalenie wspomnień osób uczestniczących w wydarzeniach związanych  

z podpisaniem Porozumień Jastrzębskich o historycznych wydarzeniach sprzed 40 laty. 

2. Praca konkursowa może mieć postać:  

a) zdjęć lub filmu (video) uwieczniającego wspomnienia na temat Porozumienia 

Jastrzębskiego o max. długości 5 min., w tym rejestrującego wywiad; 

b) prezentacji multimedialnej; 

c) inną możliwą do udostępnienia w mediach społecznościowych. 

3. Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkursową należy przesłać na adres 

komunikacja@fundacjajsw.pl w tytule wpisując „KONKURS – 40-LECIE POROZUMIENIA 

JASTRZĘBSKIEGO – RODZINNE WSPOMNIENIA OCALIMY OD ZAPOMNIENIA”.  

4. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 02.12.2020  do dnia 31 stycznia 2021 roku. Okres ten 

nie obejmuje wydania nagród.  

5. Zgłoszenia do Konkursu można składać do dnia 31 stycznia 2021 roku. 

6. Wraz z pracą konkursową przesłać należy zgodę i podpis rodziców/opiekunów na udział w 

Konkursie, jak również komplet wymaganych niniejszym Regulaminem podpisanych 

oświadczeń oraz zgód Uczestników Konkursu bądź ich przedstawicieli 

ustawowych/opiekunów prawnych oraz osób, których wizerunek i dane osobowe znajdują 

się w pracach konkursowych (§ 6 ust 8 Regulaminu).  

 

§4 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 

1. Decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia Konkursu podejmuje Zarząd Fundacji. Decyzja  

o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.  

2. Spośród wszystkich osób, które wezmą udział w Konkursie oraz spełnią wymagania określone 

niniejszym Regulaminem, Zarząd Fundacji dokona wyboru trzech laureatów. 

3. Decyzję w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu Zarząd Fundacji podejmie po 

zweryfikowaniu zgłoszonych prac konkursowych w zakresie ich zgodności z kryteriami 

formalnymi określonymi w niniejszym Regulaminie oraz przeprowadzeniu oceny przy 

uwzględnieniu następujących kryteriów: 

a) oryginalność i innowacyjność pracy konkursowej;  

b) merytoryczna poprawność pracy; 

c) walory artystyczne; 

d) zgodność z motywem przewodnim Konkursu i sposób jego ujęcia; 

e) wykorzystanie technik / narzędzi IT / multimedialnych. 

4. Przyznając nagrody Zarząd Fundacji może zdecydować o uwzględnieniu w ramach oceny 

prac konkursowych czynników dodatkowych poza wymienionymi powyżej, jak również o 

przyznaniu odrębnych, dodatkowych wyróżnień.  

5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji: 

www.fundacjajsw.pl. Ponadto o wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani 

telefonicznie lub mailowo.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również 

odstąpienia od przyznania nagród w przypadku, gdy prace konkursowe nie będą spełniać 

wymogów określonych Regulaminem.  

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów 

Konkursu, a także tytułów nadesłanych przez nich prac konkursowych oraz umieszczenia 
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tych informacji na stronie internetowej Fundacji lub w innym miejscu wskazanym przez 

Fundację. 

 

§5 

NAGRODY 

 

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) I miejsce – laptop o wartości 2500 – 3500 zł brutto; 

b) II miejsce – kamerka GoProHERO8; 

c) III miejsce – głośnik JBL. 

2. Termin oraz sposób odbioru nagród, zostaną ustalone indywidualnie z nagrodzonymi 

Uczestnikami. 

3. Zwycięzcy nie mogą żądać wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź zamiany jej 

na inną nagrodę, jak również nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do uzyskania 

nagrody na osoby trzecie.  

4. W przypadku  przyznania odrębnych, dodatkowych wyróżnień, o których mowa w § 4 ust. 4 

Regulaminu Organizator może przyznać dodatkowe nagrody pieniężne lub rzeczowe. 

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.  

 

§ 6 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej, Uczestnik na pracę udziela Organizatorowi 

wyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z pracy konkursowej lub jej elementów, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, techniką cyfrową, utrwalanie w systemach komputerowych 

oraz sieciach komputerowych i multimedialnych, wprowadzanie do pamięci 

komputera lub innego urządzenia podobnego oraz sieci multimedialnej, w tym 

Internetu; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – 

prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy 

prac konkursowych, udostępnienia prac konkursowych oraz ich opracowań 

podmiotom współpracującym z Fundacją i świadczącym na jej rzecz usługi oraz 

Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. pod jakimkolwiek dowolnie obranym tytułem 

prawnym, udzielania sublicencji na korzystanie z prac konkursowych na rzecz osób 

trzecich, na wszystkich wymienionych  

w Regulaminie Konkursu polach eksploatacji;  

c) wielokrotnego korzystania z prac konkursowych zgodnie z ich przeznaczeniem; 

d) wykorzystywania prac konkursowych, w szczególności w utworach multimedialnych i na 

stronach internetowych Fundacji, do wykonywania nowych opracowań, w tym 

materiałów promocyjnych, strategii, folderów do celów promocji działalności 

statutowej Fundacji oraz przejawów tej działalności, a także dla celów edukacyjnych 

oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, folderów  

i wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez Jastrzębską Spółkę Węglową 

S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zgoda na wykonywanie praw zależnych); 

e) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  nadawanie  

i reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesyłanie za 

pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu, rozpowszechnianie w 



postaci wydruku bądź wywołanych zdjęć, wykorzystanie  

w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do prac konkursowych dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie 

internetowej Fundacji oraz w treści korespondencji i materiałów przesyłanych drogą 

elektroniczną, a także poprzez wprowadzanie do pamięci komputera – jakąkolwiek 

techniką. 

2. Uczestnik Konkursu przenosi na Fundację prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wymieniowych 

w pkt 1 powyżej.  

3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundację adaptacji 

prac konkursowych oraz na adaptowanie i łączenie prac konkursowych  

z innymi pracami konkursowymi, a także na zastosowanie i  eksploatacje takich opracowań 

na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej bez konieczności uzyskiwania 

dodatkowej zgody uczestnika Konkursu, jak również na rozpowszechnianie i korzystanie przez 

Fundację z opracowań prac konkursowych, ich części i poszczególnych elementów.  

4. W przypadku rozpowszechniania czy publikowania prac konkursowych bądź włączenia ich 

do innych opracowań, Fundacja JSW zobowiązuje się każdorazowo wskazać Autora pracy 

konkursowej oraz nazwę Konkursu, w ramach którego praca konkursowa powstała. 

5. Organizator jest uprawniony do upoważnienia osób trzecich do korzystania z pracy  

w zakresie uzyskanej licencji (sublicencja).  

6. Każdy z Uczestników Konkursu oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy konkursowej oraz 

przysługują mu wyłączne prawa autorskie do pracy konkursowej,  

w tym osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do pracy konkursowej. Każdy  

z Uczestników Konkursu zapewnia, że zgłoszona przez niego praca konkursowa nie jest 

obciążona żadnymi roszczeniami i innymi prawami na rzecz osób trzecich. 

7. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności wobec każdej 

osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi jakiekolwiek roszczenia związane ze 

zgłoszoną pracą konkursową. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania 

przysługujących mu osobistych praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej w sposób 

ograniczający Organizatora lub osoby trzecie, na rzecz których Organizator udzielił licencji.  

8. Uczestnik Konkursu (lub osoba, której wizerunek może znajdować się w pracy konkursowej) 

nieodpłatnie zezwala na rozpowszechnianie wizerunku osób, które widnieją w pracy 

konkursowej. Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób, 

znajdujących się w pracy konkursowej na rzecz Fundacji w zakresie wynikającym z 

niniejszego Regulaminu. Wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź będzie przetwarzana i 

publikowana wyłącznie w celach związanych  

z udziałem w Konkursie. 

9. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa ust. 8 dotyczy nieograniczonego 

ilościowo i czasowo korzystania z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 1. Rozpowszechnianie wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi 

zgodnie z niniejszym oświadczeniem nie wiąże się  

z obowiązkiem zapłaty przez Fundację na rzecz Uczestnika Konkursu lub jakiejkolwiek osoby 

trzeciej wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu. 

 

§7 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, tj. 

Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 56,  



44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000780107, NIP: 633-223-99-35.  

2. Fundacja JSW zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do 

stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych 

przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem 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; dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych 

osobowych. 

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Fundację JSW w celu 

przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyłonienia i podania do publicznej wiadomości 

zwycięzców oraz wręczenia im nagród, jak również w celu wykorzystania prac konkursowych 

w działalności Organizatora Konkursu, tj. informowania w mediach i publikacjach o 

działalności Fundacji JSW, w tym o przeprowadzonym Konkursie. 

4. Przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych Uczestników Konkursu następuje w 

szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jak również art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO. W 

przypadku ewentualnych sporów, dane osobowe Uczestników mogą być również 

przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Fundacji - na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie 

roszczeń i obrona praw Fundacji. 

5. Administratorzy nie przekażą danych Uczestników Konkursu do państw trzecich oraz 

organizacji międzynarodowych. 

6. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą 

na rzecz Fundacji usługi, w szczególności informatyczne, księgowe lub prawne w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków,  

z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych 

danych.  

7. Uczestnicy Konkursu mają prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informacji 

o miejscu udostępnienia danych.  

8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez 

Administratora Danych Osobowych przez okres niezbędny dla przeprowadzenia  

w pełnym zakresie Konkursu, nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa albo do czasu 

cofnięcia wcześniej udzielonej przez Uczestnika Konkursu zgody, zgłoszenia przez Uczestnika 

żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. 

9. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do 

przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej 

zgody, Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na 

przetwarzania powyższych danych. 

10. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania 

danych Uczestników Konkursu niezgodnego z prawem. 

11. Podanie przez Uczestników Konkursu swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne dla 

wzięcia udziału w Konkursie. 



12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu 

przez Fundację zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: biuro@fundacjajsw.pl. 

13. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są 

profilowane. 

 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu. Treść niniejszego Regulaminu 

będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych uczestników Konkursu na stronie 

internetowej Organizatora, tj.: www.fundacjajsw.pl 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania 

Konkursu w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu Uczestników o tego rodzaju 

zmianach.  

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora.  

4. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.  

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Organizator 

zastrzega sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
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