REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO
„PATRONI ROKU 2020”
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze okolicznościowych uchwał
patronaty na rok 2020. Uhonorowani zostali: św. Jan Paweł II, hetman
Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden, Leopold Tyrmand, a także Bitwa
Warszawska oraz Zaślubiny Polski z morzem w Pucku.
§ 1.
ORGANIZATOR KONKURSU
1. Kazimierz Matuszny Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
PARTNERZY KONKURSU
1. Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO.
2. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
§ 3.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców: miasta Bielsko-Biała, powiatu bielskiego,
powiatu cieszyńskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu żywieckiego i przeprowadzany
w trzech grupach wiekowych:
a) I grupa wiekowa: uczniowie kl. IV-VIII szkoły podstawowej,
b) II grupa wiekowa: uczniowie szkoły ponadpodstawowej,
c) III grupa wiekowa: osoby powyżej 19. roku życia.
§ 4.
CELE KONKURSU
1. Upamiętnienie Polaków i wydarzeń ogłoszonych przez Sejm RP Patronami Roku 2020.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników.
3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród uczestników.
§ 5.
PRZEDMIOT I ZASADY KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie pracy:
a) kategoria: plakat (arkusz formatu A3, dowolna technika),
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b) kategoria: esej (od 2 do 3 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4, bez
tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, wszystkie marginesy 2,5 cm).
2. Dopuszczalny jest udział w obu kategoriach. Do Konkursu przystępują osoby indywidualnie.
Prace wykonane zespołowo nie będą podlegać ocenie. Konkurs składa się z jednego etapu.
Udział jest bezpłatny i dobrowolny. Językiem Konkursu jest język polski.
3. Organizator może wykluczyć uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku
naruszenia przez uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4. Organizator nie bierze pod uwagę prac niekompletnych, uszkodzonych lub złożonych po
upływie terminu. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie,
uszkodzenie lub zagubienie pracy.
5. W sytuacjach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie
przysługuje odwołanie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu do chwili upływu terminu
złożenia prac.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
8. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu
oświadczenia, iż praca jest efektem jego osobistej działalności twórczej, wobec czego
przysługuje mu do zgłoszonej do Konkursu pracy ogół majątkowych i osobistych praw
autorskich, a także praw zależnych i związanych bezpośrednio lub pośrednio z dziełem.
9. Z chwilą przekazania pracy Organizatorowi uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie,
bezterminowo i na zasadzie wyłączności na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy
na następujących polach eksploatacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880):
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy, w tym w szczególności wytwarzania
dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, fotograficzną, wszystkimi
technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywanie
skanów;
b) w zakresie przechowywania i przekazywania pracy, w tym w szczególności wprowadzanie
pracy do pamięci komputerów, przesyłanie jej sieciami wewnętrznymi i z wykorzystaniem
Internetu;
c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których pracę utrwalono, w tym
w szczególności wprowadzanie pracy do obrotu jako nieodpłatne udostępnianie na innych
podstawach;
d) w zakresie rozpowszechniania pracy, w tym w szczególności jej publiczne wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
10. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich
za skutki naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich.
11. W przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia, powołując się na naruszenie jej praw do pracy
zgłoszonej do Konkursu przez uczestnika Konkursu, wystąpi przeciwko Organizatorowi
z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw do tej pracy wówczas uczestnik Konkursu, który
pracę tę zgłosił do Konkursu zwolni Organizatora ze skutkami określonymi w art. 392 kodeksu
cywilnego od tych roszczeń oraz zwróci Organizatorowi wszystkie koszty, jakie poniósł on
w związku z takimi roszczeniami, w tym w szczególności równowartość wypłaconych
odszkodowań, grzywien, kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego itp. Zwrot
wyżej wskazanych należności nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez
uczestnika Konkursu wezwania do zapłaty.
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12. Przystępując do Konkursu, uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jego danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
Konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, na warunkach określonych w ustawie
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
13. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane uczestników Konkursu będą
przetwarzane przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych
osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział
w Konkursie.
14. W ramach promocji Konkursu Laureat (w przypadku osoby niepełnoletniej jego rodzic lub
opiekun) wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku, imienia i nazwiska,
stworzonej przez siebie pracy oraz w przypadku uczniów - informacji o szkole, do której
uczęszcza.
§ 6.
OCENA PRAC
1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez Organizatora.
2. Prace spełniające wymogi formalne, przewidziane w niniejszym Regulaminie, poddane
zostaną ocenie Komisji Konkursowej, która na podstawie kryteriów wskazanych w ust. 4
poniżej wyłoni zwycięzcę Konkursu oraz zdobywców drugiej i trzeciej nagrody. Komisja może
także przyznać wyróżnienia. Zwycięzca Konkursu, zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody oraz
osoby, którym przyznano wyróżnienia zwani są łącznie „Laureatami”.
3. Decyzje komisji są ostateczne. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje
Organizator w porozumieniu z Komisją Konkursową.
4. Kryteria oceniania:
- wartość merytoryczna, zgodność przesłania zawartego w pracy z tematem Konkursu;
a) kategoria: plakat (grafika - przejrzysty i uporządkowany układ, oryginalność formy i treści,
walory artystyczne, kreatywność),
b) kategoria: esej (poprawność rzeczowa, zamysł kompozycyjny, styl tekstu, poprawność
językowa, poprawność zapisu).
5. W przypadku stwierdzenia oczywistego plagiatu Organizator podejmie działania
przewidziane we właściwych przepisach.
§ 7.
NAGRODY
1. Laureaci trzech pierwszych miejsc w danej kategorii i grupie wiekowej zostaną nagrodzeni
wycieczką do Warszawy celem zwiedzania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i jednego
z warszawskich muzeów, a także nagrodą książkową.
2. Osoby wyróżnione otrzymają nagrodę książkową.
§ 8.
TERMINARZ
1. Pracę wraz z czytelnym opisem (imię i nazwisko, telefon kontaktowy – w przypadku
osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna, grupa wiekowa, w przypadku uczniów – klasa
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i nazwa szkoły) należy dostarczyć osobiście lub listownie najpóźniej do dnia 31 marca 2020 r.
na adres Organizatora.
2. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 7 kwietnia 2020 r. na stronie internetowej
www.kazimierzmatuszny.pl oraz portalu społecznościowym Facebook Organizatora. Laureaci
będą powiadomieni o terminie i miejscu uroczystości wręczenia nagród drogą telefoniczną.
Organizator nie odpowiada za niezawinione przez siebie skutki braku możliwości kontaktu
z Laureatami, w szczególności gdy Laureat podał błędne dane kontaktowe lub nie odbiera
kierowanych do niego oświadczeń. Laureat traci roszczenie o wydanie mu nagrody przyznanej
w Konkursie, jeśli nie stawi się po jej odbiór na uroczystość wręczenia nagród.
§ 9.
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI
Biuro Posła Kazimierza Matusznego
ul. Kościuszki 29
34-300 Żywiec
tel. 33 825 34 25, 780 169 580
e-mail: kazimierzmatuszny.biuro@gmail.com
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