
Regulamin konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych na scenariusz gry terenowej
w ramach Projektu Dotacyjnego Niepodległa 2022 „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie scenariusza gry terenowej skierowanego do
uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Scenariusz gry jest ograniczony terytorialnie i czasowo (musi dotyczyć miejsca/miejsc,
które znajdowały się w województwie śląskim w latach 1922-1939), a jednocześnie
proponowany scenariusz musi nawiązywać do jednego z trzech wskazanych przez
Organizatora tematów
3. Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
4. Organizatorem Konkursu jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
w Katowicach (zwany dalej organizatorem).
5. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 2
Cele konkursu

1. Promowanie wiedzy o międzywojennym województwie śląskim w setną rocznicę jego
utworzenia.
2. Popularyzacja wiedzy o historii lokalnej/mikrohistorii.
3. Inspirowanie uczniów do opracowywania autorskich scenariuszy gier z wykorzystaniem
elementów questingu (opracowanie na potrzeby gry autorskiego szlaku turystycznego) i
geocachingu.
4. Uwrażliwienie na historię najbliższej okolicy społeczności szkolnej i jej aktywizację w tym
zakresie.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie rodzin pracowników Organizatora.
2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń/uczniowie, który w formie elektronicznej
opracuje scenariusz gry wraz z materiałami dodatkowymi.
3. Uczeń przygotowuje scenariusz gry pod opieką nauczyciela prowadzącego, uczestnik wraz
z opiekunem może skorzystać z warsztatów prezentujących wzorcowe lekcje i gry. Deklarację
udziału w warsztatach można zgłaszać do 6 czerwca (część pierwsza) i 9 września (część
druga) 2022 roku na adres anna.kubica@bs.katowice.pl. Nagranie warsztatów będzie też
dostępne on-line.
4. Uczestnik kartę zgłoszenia do konkursu jest zobowiązany przesłać do 21 września na adres
mailowy: anna.kubica@bs.katowice.pl.
5. Scenariusz gry terenowej może być przygotowany przez więcej niż jedną osobę.
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§ 4
Komisja Konkursu

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa. W skład Komisji Konkursowej wejdą
eksperci merytoryczni i dydaktyczni powołani przez organizatora oraz przedstawiciele
organizatora.
2. Komisja dokona analizy i oceny nadesłanych scenariuszy oraz wyłoni trzech laureatów.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4. Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb
postępowania konkursowego.
5. Laureatami Konkursu będą uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę głosów członków
Komisji.
6. Jury przysługuje prawo podziału środków pieniężnych przeznaczonych na nagrody
adekwatnie do ilości zgłoszonych prac i jakości scenariuszy.

§ 5
Zgłoszenie

1. Za datę rozpoczęcia Konkursu uważa się dzień 6 czerwca 2022 r., kiedy Organizator
opublikuje na Platformie Edukacji Regionalnej pierwszą część wzorcowych materiałów. Od
wskazanego dnia będą przyjmowane przez Organizatora zgłoszenia konkursowe. Uczestnik
kartę zgłoszenia do konkursu wraz z klauzulą informacyjną uczestnika oraz opiekuna jest
zobowiązany przesłać do 21 września 2022 roku na adres mailowy:
anna.kubica@bs.katowice.pl
2. Termin składania scenariuszy mija 10 października 2022 roku. Prace należy przesyłać na
adres anna.kubica@bs.katowice.pl. Scenariusze złożone po tym terminie nie będą brały
udziału w konkursie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 27 października
2022 roku.

§ 6
Wymogi odnośnie do scenariusza gry terenowej

1. Zgłoszony do konkursu scenariusz musi spełniać następujące kryteria:
a) Gra musi być adresowana do konkretnej grupy wiekowej,
b) Gra nie może być wcześniej nigdzie publikowana, ani rozpowszechniana w innej

formie, a zgłaszający jest jej autorem/autorami),
c) Musi być nadesłany w podanym przez Organizatora terminie.

2. Scenariusz lokalnej gry terenowej musi zawierać się w ramach jednego z trzech tematów:
a) Życie kulturalne w województwie śląskim w II Rzeczpospolitej
b) Życie codzienne w województwie śląskim w II Rzeczpospolitej
c) Beskidzkie szlaki…Turystyka górska w województwie śląskim w II Rzeczpospolitej

3. Gra terenowa rozumiana jest jako autorski szlak prowadzący jej uczestników po różnych
punktach w celu poznania dziedzictwa terenu, na którym się rozgrywa. Aby zaktywizować
uczestników gry, autor scenariusza powinien uwzględnić zadania, które mają
wykonać/rozwiązać uczestnicy gry.
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Opis takiej gry powinien składać się z:
a) nazwy wydarzenia/gry
b) celu gry
c) zasad gry (mechaniki)
d) uzasadnienia wyboru miejsc/postaci
e) obszaru wydarzenia/gry
f) wieku grupy docelowej
g) miejsca startu, mety oraz dokładnego opisu trasy wraz ze stanowiskami/punktami

zadań/zagadkami/elementami geocachingu itp.

§ 7
Terminarz Konkursu

1. Deklaracja udziału w warsztatach przygotowujących do konkursu należy nadsyłać do 6
czerwca i 9 września 2022 roku.
2. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do 21 września 2022 roku.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 27 października, a wręczenie nagród odbędzie się nie
później niż do 10 listopada 2022 roku.

§ 8
Nagrody

1. Nagroda w konkursie jest przyznawana za scenariusz lekcji, niezależnie od liczby jej
autorów.
2. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz bony.
3. Trzy najlepsze scenariusze będą mogły zostać udostępnione na Platformie Edukacji
Regionalnej Eduś na zasadach Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0).
4. Zasady udostępniania treści gier (scenariuszy) w sposób określony w ust. 3 lub
udostępniania ich przez Organizatora w inny sposób zostaną określone odrębnymi umowami
z laureatami Konkursu.
5. Uczestnicy Konkursu muszą oświadczyć, że nagrodzony scenariusz stanowi przedmiot
praw autorskich uczestnika oraz jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Informacje o Organizatorze można uzyskać na stronie.
2. Informacji o konkursie można znaleźć na stronie www.ibr.bs.katowice.pl. w zakładce
projekty, pod adresem e-mail: anna.kubica@bs.katowice.pl lub w sekretariacie Instytutu
Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej – telefon 32 251 98 51 wew. 305
3. Zgłoszenia konkursowe nadesłane na Konkurs nie będą zwracane, a po zakończeniu
Konkursu zostaną przekazane do archiwum Organizatora, po okresie 2 lat zostaną zniszczone.
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Załącznik 1

Zgłoszenie do konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych na scenariusz
gry terenowej w ramach Projektu Dotacyjnego Niepodległa 2022 „PoznajMY

ŚLĄSKIE 1922-1939”

Formularz zgłoszenia
Dane dotyczące szkoły

Nazwa szkoły/zespołu szkół

Adres (kod, miejscowość, ulica, nr)

Telefon/fax

Adres email szkoły

Adres e-mail, na który należy
wysyłać korespondencję
konkursową1

Dane dotyczące osoby biorącej udział w konkursie

Imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna
ucznia/uczniów

Liczba uczniów zainteresowanych
udziałem w konkursie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KONKURSU
*Imię i nazwisko uczestnika/uczestnika poniżej 16 roku życia:
……………………………………………………………………………………………………………

**Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka (wypełnić tylko w przypadku kiedy

dziecko nie ukończyło 16 lat):

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

Wydarzenie: konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na scenariusz gry terenowej w
ramach Projektu Dotacyjnego Niepodległa 2022 „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”

Klauzula informacyjna dla uczestników Konkursu (rodzica/opiekuna prawnego dziecka) pt.
Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku, zgodna z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO):

1 Adres do korespondencji może być inny niż adres szkoły, można podać np. adres nauczyciela
przygotowującego uczestników
Formularz prosimy przesłać na adres mailowy: anna.kubica@bs.katowice.pl



1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych** jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki
Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 32 25 14 221, wew. 305,
e-mail: ibr@bs.katowice.pl),

2. Pani/Pana dane osobowe** przetwarzane będą przez Administratora w celach:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Udział w
Konkursie możliwy będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)
TAK NIE
Podanie danych osobowych w pkt 2 a) jest dobrowolne, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie
ma Pani/Pan możliwości udziału w Konkursie.

b/ związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), które polegają na realizacji zadań statutowych IBR: m.in. na popularyzacji wiedzy o regionie
wśród jego mieszkańców,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** mogą być:
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych
(np. członkowie Komitetu Organizacyjnego konkursu, uczelnie, które przyznały prawo
preferencyjnego przyjęcia na studia),
b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W
sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem danych osobowych
w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.

5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych** do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6. Dokumentacja jest przechowywana przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami
prawnymi i zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z
naruszeniem przepisów „RODO”.

……………………………………………………….
(data, podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego**)

*Niepotrzebne skreślić
**W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 rok życia mowa o jego danych osobowych. W takim przypadku
klauzulę wypełnia rodzic/opiekun prawny.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAUCZYCIELA - OPIEKUNA
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Wydarzenie: konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na scenariusz gry terenowej w
ramach Projektu Dotacyjnego Niepodległa 2022 „PoznajMY ŚLĄSKIE 1922-1939”

Klauzula informacyjna dla nauczyiela-opiekuna uczestnika Konkursu, zgodna z art. 13 ust. 1 i
ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r (RODO):

1.Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki
Śląskiej z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 7 (40-036 Katowice, tel. 32 25 14 221, wew. 305,
e-mail: ibr@bs.katowice.pl),

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celach:
a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Udział
w Konkursie możliwy będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Wyrażam zgodę (zaznaczyć X właściwe pole)
TAK NIE

Podanie danych osobowych w pkt 2 a) jest dobrowolne, jednak w przypadku niewyrażenia zgody nie
ma Pani/Pan możliwości udziału w Konkursie.

b/ związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), które polegają na realizacji zadań statutowych IBR: m.in. na popularyzacji wiedzy o regionie
wśród jego mieszkańców,

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych
(np. członkowie Komitetu Konkursu),

b) inne podmioty upoważnione do dostępu do danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sprawach dotyczących danych osobowych należy się kontaktować z inspektorem danych
osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl.

5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6. Dokumentacja jest przechowywana przez okres archiwizacji zgodny z obowiązującymi aktami
prawnymi i zapisami zawartymi w Regulaminie Konkursu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się
z naruszeniem przepisów „RODO”.

………………………………………………………………………….
(data, podpis nauczyciela-opiekuna uczestnika Konkursu)
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