
REGULAMIN 

KONKURSU WOJEWODY ŚLĄSKIEGO PN. „GDYBYM BYŁ WOJEWODĄ...” 

 

 

I. Organizatorem Konkursu jest wojewoda śląski, zwany dalej Organizatorem. 

 

II. Celem Konkursu jest: 

a) upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania administracji rządowej w województwie 

b) szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw obywatelskich 

c) wzmacnianie patriotyzmu 

d) przybliżenie urzędu wojewody – jego zadań i kompetencji 

 

III. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas 4-6 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 

położonych w województwie śląskim.  

 

IV. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Organizator przy pomocy pracowników Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego (Katowice, ul. Jagiellońska 25) wraz z:  

a) Wicewojewodą Śląskim  

b) II Wicewojewodą Śląskim 

c) Śląskim Kuratorem Oświaty 

d) dyrektorami szkół biorącymi udział w Konkursie. 

 

V. Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzą: 

 

              a) Przewodniczący – Wojewoda Śląski 

              b) Członek – Wicewojewoda Śląski 

              c) Członek – II Wicewojewoda Śląski 

              d) Członek – Śląski Kurator Oświaty 

              e) Sekretarz – koordynator – pracownik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 

VI. Warunki dotyczące uczestnictwa: 

 



       a) uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne 

       b) uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów 

prawnych na udział w Konkursie  (dokument zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),  

       c) uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na 

publikację wizerunku w   materiałach promocyjnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w 

mediach (dokument zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) 

d) uczniowie muszą przedstawić oświadczenie rodziców o przeniesieniu na Organizatora w imieniu 

małoletniego majątkowych praw autorskich oraz zgodę na wykonywanie praw zależnych do 

sporządzonego Utworu (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

e) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 

w imieniu osób trzecich. 

f) Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu lub któregokolwiek 

postanowienia regulaminu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa 

do nagrody. Za naruszenie postanowień konkursu i regulaminu uważa się niedostarczenie 

podpisanych zgód i oświadczenia w terminach określonych w Regulaminie. 

VII. Przebieg Konkursu: 

a) Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej przygotowują krótką, dowolną formę wypowiedzi pisemnej 

do 1800 znaków (bez spacji) poświęconą tematowi Konkursu, zatytułowaną „Gdybym był 

wojewodą…” (dalej: „Praca” lub „Utwór”). Każdy z uczniów może przysłać tylko jedną Pracę. 

Uczestnik konkursu przesyłając Pracę oświadcza, że przysługują mu pełne prawa majątkowe i 

osobiste do przekazanego Utworu. 

b) Prace należy przysłać na adres mailowy news@katowice.uw.gov.pl do 21 maja 2017r. Prace 

muszą zawierać: imię, nazwisko, wiek  uczestnika, telefon kontaktowy rodziców lub opiekunów 

prawnych, nazwę szkoły, imię, nazwisko wychowawcy bądź nauczyciela. 

c) Wraz z pracami konkursowymi należy przesłać także skany podpisanych zgód i oświadczenia 

(załączniki nr 1-3 do Regulaminu). Oryginały podpisanych zgód oraz oświadczenia należy przysłać 

pocztą na adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice; najpóźniej do 

26 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). 

d) Prace zostaną ocenione przez Komisję, o której mowa w pkt. V Regulaminu, która wyłoni trzech 

laureatów. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu  i oryginalność Pracy. Komisja ma 

prawo do wytypowania dodatkowych laureatów, jak również prawo do niewytypowania laureatów i 

nieprzyznania nagród. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im 

nagród jest ostateczna. 

VIII. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie internetowej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego do 26 maja 2017r. 

 

IX.  Nagroda w Konkursie: 

 



Każdy z wyłonionych laureatów wraz z maksymalnie dwoma opiekunami będzie mogło spędzić Dzień 

Dziecka (1 czerwca 2017r.) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, poznając pracę wojewody oraz biorąc 

udział w atrakcjach przygotowanych przez Organizatora. 

X. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu laureatów Konkursu i ich opiekunów, 

zapewnia natomiast poczęstunek i opiekę podczas wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 

XI. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

XII. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprzewidziane zdarzenia (wypadki, utrata 

mienia itp.), które mogą zaistnieć w trakcie Konkursu, w drodze do lub z miejsca organizacji 

Konkursu. 

 

XIII Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac. 

 

XIV. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

  



Załącznik nr 1 do Regulaminu – zgoda na udział w Konkursie. 

 

 

 

…………………………………….., …………………………  

(miejscowość i data) 

 

 

Zgoda na udział w konkursie 

 

My niżej podpisani …………………………………….. (PESEL ………………………. ) oraz …………………………………….. 

(PESEL ………………………. ) działając w imieniu małoletniego …………………………………….. (PESEL 

………………………. ) wyrażamy zgodę na udział małoletniego …………………………………. w konkursie pn. 

„GDYBYM BYŁ WOJEWODĄ...” 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu – zgoda na publikację wizerunku. 

 

 

 

…………………………………….., …………………………  

(miejscowość i data) 

 

 

Zgoda na publikację wizerunku  

 

My niżej podpisani …………………………………….. (PESEL ………………………. ) oraz …………………………………….. 

(PESEL ………………………. ) działając w imieniu małoletniego …………………………………….. (PESEL 

………………………. ) wyrażamy zgodę na publikację wizerunku małoletniego …………………………………. w 

materiałach promocyjnych wojewody śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz publikację 

wizerunku w internecie, na portalach społecznościowych oraz w innych mediach. 

  



Załącznik nr 3 do Regulaminu –  oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. 

 

 

 

…………………………………….., …………………………  

(miejscowość i data) 

 

 

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich 

 

My niżej podpisani …………………………………….. (PESEL ………………………. ) oraz …………………………………….. 

(PESEL ………………………. ) działając w imieniu małoletniego …………………………………….. (PESEL 

………………………. ) przenosimy nieodpłatnie, w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni, na rzecz 

wojewody śląskiego autorskie prawa majątkowe oraz wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykonywanie 

praw zależnych do Utworu sporządzonego przez małoletniego ……………………………………..  w ramach 

konkursu pn. „GDYBYM BYŁ WOJEWODĄ...”. Przeniesienie praw autorskich oraz zgoda na 

wykonywanie praw zależnych następuje na następujących polach eksploatacji: 

1) zapisywanie całości lub części Utworu na nośnikach papierowych, magnetycznych i 

cyfrowych, zamieszczanie na serwerach komputerowych; 

2) zamieszczanie całości lub części Utworu w internecie, w tym na portalach społecznościowych 

oraz na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego; 

3) rozpowszechnianie całości lub części Utworu poprzez jego wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) publiczne wyświetlanie, odczytywanie, publiczne udostępnianie w innych sposób całości lub 

części Utworu aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu w czasie przez siebie 

wybranym; 

5) wykorzystanie całości lub części Utworu poprzez jego rozpowszechnianie za pośrednictwem 

innych mediów w szczególności telewizji oraz radia; 

6) wykorzystanie całości lub części Utworu w celach promocyjnych i archiwalnych. 

 

 

 

 

 


