
REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO 
KONKURSU FILMOWEGO 

pod patronatem Szlaku Zabytków Techniki 

„TAK TO WIDZĘ. Szlak Zabytków Techniki” 

Chorzów 2020

Organizator Konkursu:

organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie, które w ramach projektu GRUBA 
SZTUKI chce zachęcić młodzież do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych i aktywności 
artystycznej w celu przygotowania krótkiej filmowej opowieści o obiektach, miejscach, ludziach czy 
wydarzeniach składających się na niepowtarzalność i wyjątkowość Szlaku Zabytków Techniki województwa 
śląskiego. Kolejna INDUSTRIADA jest okazją do pokazania walorów trasy postindustrialnej.

Cele Konkursu:

• promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu
• zainteresowanie dzieci i młodzieży obiektami Szlaku Zabytków Techniki oraz festiwalem 

INDUSTRIADA 2020
• rozwijanie kreatywności, wrażliwości uczestników Konkursu w zakresie sztuki filmowej.

Zasady Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół: dwu- lub trzyosobowy.

Temat: „TAK TO WIDZĘ. Szlak Zabytków Techniki”

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu inspirowanego wybranym obiektem Szlaku 
Zabytków Techniki lub będącego prezentacją indywidualnego odczytania motywu przewodniego tegorocznej 
INDUSTRIADY „Natura w przemyśle”.

Obecnie w skład Szlaku Zabytków Techniki wchodzi 41 obiektów związanych z kulturą dziedzictwa 
przemysłowego województwa śląskiego. Związane są one z tradycją górniczą, hutniczą, energetyką, 
kolejnictwem, łącznością, włókiennictwem, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Należą do Szlaku 
Zabytków Techniki również istniejące muzea, zamieszkałe kolonie robotnicze, działające zakłady pracy.

• Uczestnicy Konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD pracę konkursową w formacie 
zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player. Płyta jest opisana czytelnie, pismem drukowanym: 
imię i nazwisko (imiona i nazwiska) autora/autorów oraz tytułem filmu za pomocą niezmywalnego 
markera. Czas projekcji filmu nie może przekraczać 5 minut. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego 
rodzaju gatunki filmowe, np. dokument, reportaż, fabułę, animację, itd., które w sposób pomysłowy 
i nowatorski ukażą przesłanie Konkursu. Filmy mogą być wykonane przy użyciu dowolnego urządzenia 
multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.

Stowarzyszenie SZTYG. art,  41-500 Chorzów, ul.  Piotra Skargi 34 d



Prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia (załącznik) należy składać/nadsyłać w nieprzekraczalnym 
terminie 22 maja (piątek) 2020 roku na adres:

Stowarzyszenie SZTYG.art

ul. Piotra Skargi 34 d

41-500 Chorzów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs filmowy”. 

Organizator Konkursu powoła Jury, które dokona oceny zarówno pod względem jakości artystycznej ale 
również oryginalności ujęcia tematu, technicznej poprawności wykonania oraz dojrzałości wypowiedzi 
artystycznej. Decyzje Jury są ostateczne. Laureaci o przyznaniu nagród lub wyróżnień zostaną powiadomieni 
telefonicznie, e-mailem, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Karcie Zgłoszenia. Wyniki zostaną 
opublikowane też na stronie internetowej Organizatora: www.sztygarka.pl oraz https://pl-pl.facebook.com/
sztygarka.chorzow

Postanowienia końcowe:

• Dostarczając pracę na Konkurs, Uczestnik Konkursu tym samym oświadcza, że jest autorem dostarczonej 
pracy i nie narusza ona żadnych praw osób trzecich, praw osobistych, autorskich oraz pokrewnych.

• Zgłaszając prace do Konkursu Uczestnik Konkursu i/lub jego prawni opiekunowie nieodpłatnie przenoszą 
na Organizatora prawa autorskie do pracy do celów promocyjnych oraz organizacyjnych Konkursu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania w mediach informacji o Konkursie 
oraz przetwarzania danych osobowych dla potrzeb Konkursu. W przypadku osób nagrodzonych lub 
wyróżnionych zgadza się na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu w Internecie.

• Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

• Wszystkie sporne kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

• Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

• Administratorem podanych danych będzie Stowarzyszenie SZTYG.art z siedzibą na ul. Piotra Skargi 
34 d, 41-500 Chorzów. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod 
adresem sztygarka@sztygarka.pl. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. W każdej chwili 
Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia. Uczestnikowi lub jego 
prawnym opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania 
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 
 

Odkrywajmy industrialną historię regionu!
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!



Załącznik
 …………………...........………………………………………………………… 

	 	miejscowość,	data	

Zgłoszenie udziału w Konkursie

(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

organizowanym przez Stowarzyszenie SZTYG.art w Chorzowie

Imię i nazwisko / imiona i nazwiska Autorów filmu:

....................................................................................................................................................................................................................................................

Tytuł filmu: ...............................................................................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..............................................................................................................................................................................................................

E-mail kontaktowy: ................................................................................................................................................................................................................

Wiek i klasa Autorów filmu: .................................................................................................................................................................................................
 

Oświadczenie Rodziców/Prawnych Opiekunów Uczestnika Konkursu:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

................................................................................................................................................................................................

• w Konkursie filmowym pt.: „Tak to widzę. Szlak Zabytków Techniki” organizowanym przez Stowarzyszenie 
SZTYG.art w Chorzowie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu 
Filmowego pt.: „Tak to widzę. Szlak Zabytków Techniki” i akceptuję jego warunki.

• Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu w celach 
promocyjnych związanych z Konkursem, na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych 
osobowych mojego syna/córki w postaci imienia i nazwiska, wizerunku przez Organizatora Konkursu 
(w tym na stronach internetowych) w celach związanych z promocją Konkursu. Niniejsze oświadczenie 
jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 …………………………………………………………………………… 
	 	miejscowość,	data	

 ……………………………………………………………………………
	 Imię	i	nazwisko	Rodzica/Opiekuna	Prawnego

 ……………………………………………………………………………
	 podpis	Rodzica/Opiekuna	Prawnego

Obowiązek informacyjny:

Administratorem podanych danych będzie Stowarzyszenie SZTYG.art z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 34 d, 41-500 Chorzów.

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem sztygarka@sztygarka.pl. Dane nie będą 
przekazywane innym odbiorcom. W każdej chwili Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia. 
Uczestnikowi lub jego prawnym opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych 
osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


