
 

 

Regulamin konkursu dziennikarskiego dla młodzieży pod nazwą: 

 „Kartka z kalendarza – dzień w pszczyńskiej manufakturze” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego w Pszczynie zwane 

dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs będzie trwać w terminie od 27 kwietnia 2016 roku do 2 czerwca 2016 roku. 

3. Celem konkursu jest edukacja regionalna, rozbudzenie w uczniach zainteresowania przemysłową 

historią miasta, pokazanie jak przemysł zmieniał życie zwykłych ludzi. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły średniej z terenu powiatu pszczyńskiego, 

który nadeśle pracę spełniającą warunki konkursu, wraz z Oświadczeniem podpisanym przez 

rodziców lub opiekunów zawierającym zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych 

osobowych. 

5. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania oraz potwierdza że spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie. 

6. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej (www.muzeumprasy.pl) 

oraz w zainteresowanych placówka oświatowych. 

§ 2 Przedmiot konkursu 

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy, która będzie opisywała dzień pracy w 

pszczyńskiej manufakturze (zakładzie przemysłowym, fabryce). Pamiętać należy, że Pszczyna była 

ważnym ośrodkiem rzemiosła, istniało wiele manufaktur. Praca nie musi dotyczyć osoby prawdziwej, 

a fakty podane w pracy mogły nie mieć miejsca w przeszłości. Akcja powinna być jednak osadzona w 

realiach XIX wiecznego miasteczka. 

2. Prace powinny być napisane na komputerze.  

3. Warunkiem przyjęcia pracy jest spełnienie wymagań konkursowych. 

4. Jeden uczestnik może nadesłać kilka prac konkursowych. 

5. Dopuszczalne formy to: artykuł, reportaż, wywiad i felieton. Jeden tekst może zawierać 

maksymalnie do 3 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 znaków na stronie A4, czcionka 

12, font Times New Roman lub Arial), 

6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swoich prac przez 

Organizatora w formie elektronicznej oraz analogowej na potrzeby organizacji INDUSTRIADY – Święta 

Szlaku Zabytków Techniki. 

7. Nadesłane Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane 

Uczestnikom. 

§ 3 Termin nadsyłania prac 



 

1. Podpisane prace należy dostarczyć do 2 czerwca 2016 roku drogą elektroniczna na adres: 

industriada@muzeumprasy.pl, 

lub pocztą tradycyjna na adres: Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego, ul. Piastowska 26, 

43-200 Pszczyna , z dopiskiem „Konkurs dziennikarski”. W tym wypadku do wydrukowanej pracy 

należy dołączyć płytę CD z plikiem tekstowym. Prace nadesłane po tym terminie nie zostaną przyjęte. 

Decyduje data stempla pocztowego. Prace można również składać w siedzibie Organizatora (ul. 

Piastowska 26, Pszczyna, Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 

oraz w niedziele w godzinach od 14:00 do 18:00). 

§ 4 Ocena i nagrody 

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora specjalnie do tego celu. 

Decyzja Komisji ma charakter ostateczny, a uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji. 

2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 11 czerwca 2016 roku podczas 

INDUSTRIADY – Święta Szlaku Zabytków Techniki w Muzeum Prasy Śląskiej im. Wojciecha Korfantego. 

Wyniki zostaną również ogłoszone na stronie internetowej Organizatora, a każdy z laureatów 

zostanie poinformowany o swoim zwycięstwie. 

3. W konkursie zostaną wręczone nagrody za I, II i III miejsce. Główną nagrodą będzie publikacja 

pracy na portalu pless.pl jako „Gorący temat”. Nagrodami będą również wydawnictwa książkowe 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, gadżety Szlaku Zabytków Techniki, INDUSTRIADY, 

przewodniki po województwie śląskim, a także nagrody niespodzianki. 

6. Równocześnie Organizator planuje opublikować drukiem wszystkie nagrodzone prace oraz 

zamieścić je na stronie www.muzeumprasy.pl. 

7. Uczestnik konkursu nie może zamienić Nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne 

świadczenia. 

§ 5 Ochrona danych osobowych 

1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych 

przez niego danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 

29.08.1997 roku Dz. U. 202 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników danych 

osobowych, praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik Konkursu zwalnia 

Organizatora od wszelkich roszczeń z tytułu powyższych. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmian terminów w razie zaistnienia 

przyczyn od niego niezależnych. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu. 

3. Wszystkie ewentualne zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora 

www.muzeumprasy.pl. 

4. Dostarczenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej przez uczestnika karty zgłoszenia jest 

równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu. 



 

 

Oświadczenie 

* - Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………....................... 

(imię i nazwisko) w ww. konkursie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. 

zm.).  

………………………………………….......................  

(data i odręczny podpis rodzica / opiekuna)  

 

* oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział w 

konkursie 


