
REGULAMIN KONKURSU  
,,Czy wyobrażasz sobie świat bez węgla koksowego”. 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 
4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Regon: 271747631 NIP: PL 6330005110 KRS: 
0000072093, Kapitał zakładowy: 587.057.980,00 zł Kapitał wpłacony: 587 057 980,00 
zł. 

2. Fundatorem nagrody jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Regon: 271747631 NIP: PL 6330005110 KRS: 0000072093, 
Kapitał zakładowy: 587.057.980,00 zł Kapitał wpłacony: 587 057 980,00 zł. 

3. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników. Reguluje on 
zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa i obowiązki 
Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 

4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 

5. Uczestnik Konkursu oraz osoba wskazana w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu 
przystępując do udziału w Konkursie potwierdza, ze zapoznał się i akceptuje wszystkie 
postanowienia zawarte w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków 
określonych w Regulaminie, tracie prawo do udziału w Konkursie oraz prawo do 
ewentualnej nagrody. 

6. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: imię i nazwisko, 
adres email, nr telefonu. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się  na stronie internetowej 
www.nowakopalniawiedzy.pl   

§2. Założenia organizacyjne  

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 laureatów, którzy wykonają utwór muzyczny 
wokalno - instrumentalny na temat ,,Czy wyobrażasz sobie świat bez węgla 
koksowego”.  

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych do lat 12 oraz dzieci  
w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.  

3. Nagrody zostaną wręczone 3 autorom najlepszego wykonania utworów. Przyznane 
zostanie jedno  wyróżnienie. 

4. Utwory muzyczne nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, 
niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.  
Nadesłanie utworu na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych 
faktach. 



5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór muzyczny.  

6. Maksymalny czas trwania utworu  – 1,5 minuty. 

7. Utwór może być nagrany dowolną metodą, komputer, telefon lub inne narzędzia – 
aplikacje na telefonie lub komputerze a następnie wysłany w formie elektronicznej na 
adres poczty:  csr@jsw.pl 

8. Tematyka utworu powinna być ściśle związana z ideą konkursu. 

9. Utwory w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie 
prawni uczniów, nauczyciele, uczestnicy warsztatów terapeutycznych. 

10. Zgłoszenie utworu do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na 
organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone. 

11. Utwory muzyczne niespełniające zasad udziału w Konkursie nie wezmą udziału w 
konkursie. 

12. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Nowej Kopalni Wiedzy 
www.nowakopalniawiedzy.pl 

§3. Ocena prac konkursowych  

1. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23  kwietnia  2021 r. , na 
wskazany w regulaminie adres e-mailowy w tytule wpisując „Czy wyobrażasz sobie 
świat bez węgla koksowego”.  

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało 
to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy 
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.  

3. Utwory dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane 
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez 
organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: 
- zgodność pracy z tematem  
- jakość wykonania  
- oryginalność i pomysłowość  
- stopień trudności wykonania 

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 

 



§4. Ogłoszenie wyników konkursu  

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 23.04.2021r. 

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.nowakopalniawiedzy.pl oraz profilu Nowej Kopalni Wiedzy na 
portalu Facebook, na co Uczestnicy Konkursu oraz osoby wskazane w § 2 ust. 9 
wyrażają zgodę. 

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione o wynikach konkursu zostaną powiadomione w 
formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego została nadesłana praca 
konkursowa. 

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na stronie 
internetowej www.nowakopalniawiedzy.pl oraz profilu Nowej Kopalni Wiedzy na 
portalu Facebook  wraz z informacją dotyczącą danych osobowych laureata takich jak 
jego imię oraz nazwisko na co Uczestnicy konkursu oraz osoby wskazanego w § 2 ust. 
9 wyrażają zgodę. 

§5. Nagrody główne 

1. Organizator konkursu przyzna 3 nagrody główne ( słuchawki JBL oraz gadżety 
reklamowe firmy) za  najlepsze utwory oraz dwa wyróżnienia ( gadżety reklamowe 
firmy).  

2. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Uczestnika konkursu w terminie  
14 dni od dnia ogłoszenia listy laureatów. 

3. Laureatom nie przysługuje prawo do zamiany nagrody, w tym w szczególności 
wymiany jej na ekwiwalent pieniężny. 

4. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku 
wysokiego poziomu artystycznego konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. 

§6. Dane osobowe 

1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych Uczestników Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz działających w ich imieniu osób 
wskazanych w § 2 ust. 9 w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres 
korespondencyjny oraz numer telefonu będą przetwarzane przez Organizatora 
działającego w tym zakresie jako administrator danych osobowych. 

http://www.nowakopalniawiedzy.pl/
http://www.nowakopalniawiedzy.pl/


3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w wyżej wskazanym zakresie wyłącznie 
na potrzeby prowadzenia działań związanych z organizacją, przeprowadzeniem, 
obsługą i rozliczeniem Konkursu, a w szczególności w celu wyboru zwycięskich prac, a 
także przyznania i wysyłki nagród. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, jest art. 6.1(a) Rozporządzenia 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 (RODO). Przygotowanie i udzielenie (przekazanie) 
Organizatorowi pracy konkursowej zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie, 
będzie rozumiane jako wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w powyżej wskazanym zakresie. Wyrażenie zgody poprzez działanie 
opisane w zdaniu poprzedzającym ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne, 
aby było możliwe uczestnictwo w Konkursie. Nieudzielenie zgody lub późniejsze jej 
wycofanie, jak również przesłanie wniosku o usunięcie danych, uniemożliwi 
przystąpienie oraz uczestnictwo w Konkursie. Uczestnicy oraz laureaci Konkursu, 
poprzez przygotowanie i udzielenie (przekazanie) Organizatorowi pracy konkursowej, 
potwierdzają uprzednie zapoznanie się z oraz akceptację zasad przetwarzania danych 
osobowych wskazanych w Regulaminie. 

5. Dostęp do danych osobowych Uczestników i laureatów Konkursu - w niezbędnym 
zakresie - mogą uzyskać upoważnieni: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, 
podmiotów przetwarzających (w szczególności zapewniających prawidłową obsługę 
infrastruktury teleinformatycznej Organizatora). 

6. Dane osobowe dotyczące Uczestników konkursu będą przetwarzane przez 
Organizatora do momentu zakończenia realizacji celów organizacji Konkursu albo 
wcześniejszego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 
Uczestnika  konkursu lub laureata. Organizator może zachować niezbędną, 
ograniczoną część danych osobowych dotyczących Uczestnika konkursu lub laureata 
w przypadku, gdyby niezbędne okazało się to dla celów wykazania zgodności z 
przepisami prawa, przez okres do czasu upływu przewidzianych prawem terminów 
przedawnienia roszczeń. 

7. Uczestnicy Konkursu oraz laureaci, mają prawo (w sytuacjach określonych  
w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych - RODO), do 
żądania: udzielenia dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania 
lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na 
legalność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed wycofaniem 
zgody). 

§7. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  
i warunki prowadzenia konkursu.  



2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone 
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora. 

3. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian  
w regulaminie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, spełniania przez Uczestników 
Konkursu warunków formalnych określone w Regulaminie. W tym celu Organizator jest 
uprawniony do zwrócenia się do Uczestnika lub działającej w jego imieniu osoby 
wskazanej w § 2 ust. 9  w celu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych 
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa udzielenia tych 
informacji może skutkować wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich 
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu i w tym zakresie Uczestnik Konkursu oraz 
osoba wskazana w § 2 ust. 9  są zobowiązani do pokrycia w pełnej wysokości 
ewentualnego roszczenia kierowanego do Organizatora przez osobę trzecią. 

6. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu lub osobą 
wskazaną w § 2 ust. 9 zostaną rozstrzygnięte polubownie. 

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 


