Regulamin konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Ignacy nasza kopalnia” jest Zabytkową Kopalnią Ignacy w Rybniku
z siedzibą w Rybniku (44-273) przy ul. Mościckiego 3, zarejestrowana w Rejestrze Instytucji
Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik pod numerem 8/99, o numerze NIP: 64226-53-242, numerze REGON: 276702248 (zwana dalej: Organizatorem).
2. Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem
www.kopalniaignacy.pl/ignacy-nasza-kopalnia. Wszelkie informacje o Konkursie, zmianach
w Regulaminie oraz inne komunikaty dla Uczestników Konkursu będą zamieszczone na
wskazanej stronie.
3. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora do dnia 14 stycznia
2022 r.
4. Konkurs Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący dla Organizatora
i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa
i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
5. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem
i akceptuje jego treść.
6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone
Regulaminem.
7. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów przygotowania
pracy konkursowej.
§ 2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią lokalną Rybnika i ziemi rybnickiej
z zakresu historii rozwoju przemysłu oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej
społeczności lokalnej wokół dawnej Kopalni Ignacy.
2. Konkurs jest częścią projektu „Ignacy nasza kopalnia. Opowieści górnicze byłych pracowników
Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu” w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach
programu grantowego Fundacji Orlen pod nazwą „Moje miejsce na ziemi”.
§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin Konkursu
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich
z terenu Miasta Powiatu Rybnika, powiatu rybnickiego, powiatu wodzisławskiego i powiatu
raciborskiego.
2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
3. Konkurs jest przeprowadzany oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria
wiekowa obejmuje uczniów szkół podstawowych. Druga kategoria wiekowa obejmuje uczniów
szkół średnich.
4. W ramach konkursu oceniane będą prace konkursowe w dwóch kategoriach:
1) praca pisemna, np. biografia lub opowiadanie poświęcone osobie pracującej na terenie
KWK Ignacy w Niewiadomiu (po 1968 Ruch II KWK Rydułtowy) o objętości do 5 stron A4 w
wersji elektronicznej; praca może być uzupełniona o zdjęcia lub inne dokumenty,
2) praca multimedialna, np. film lub nagranie lub prezentacja miltimedialna (nie więcej niż 20
slajdów) poświęcona osobie pracujące na terenie KWK Ignacy w Niewiadomiu (po 1968
Ruch II KWK Rydułtowy).
5. Prace konkursowe będą oceniane w ramach kategorii wiekowej.

6. Prace konkursowe mogą być przygotowywane indywidualnie lub pod opieką nauczyciela.
7. Prace konkursowe należy dostarczyć do 14 stycznia 2022 do godziny 23:59 do siedziby
Zabytkowej Kopalni Ignacy:
1) elektronicznie na adres poczty elektronicznej kontakt@kopalniaignacy.pl
2) na nośniku elektronicznym pod adres: Zabytkowa Kopalnią Ignacy w Rybniku, ul.
Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
8. Do pracy konkursowej należy dostarczyć zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej
rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez
Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub
pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się
wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową,
powołaną zarządzeniem Dyrektora Zabytkowej Kopalni Ignacy.
2. Komisja oceni prace konkursowe na podstawie następujących kryteriów i ich wag:
1) zgodność z tematem – (skala od 0 do 10 punktów),
2) wykorzystane materiały zdjęciowe i/lub inne dokumenty – (skala od 0 do 10 punktów),
3) atrakcyjność i oryginalność całości pracy – (skala od 0 do 10 punktów),
4) estetyka pracy – (skala od 0 do 10 punktów).
3. Praca konkursowa może uzyskać maksymalnie punktów 40. Punkty przyznane przez
poszczególnych członków komisji w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane,
a następnie zostanie ustalona średnia arytmetyczna. Tak ustalona liczba punktów w ramach
poszczególnych kryteriów zostanie zsumowana. W przypadku, gdy dwa lub więcej prac
konkursowych uzyska równą ilość punktów, komisja konkursowa podejmie decyzję, która praca
otrzyma wyższe miejsce w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
4. Komisja ogłosi listę zwycięzców, laureatów i wyróżnionych w konkursie do dnia 21 stycznia
2022 roku. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
Zwycięzcy, laureaci i wyróżnieni w Konkursie zostaną także poinformowani o jego
rozstrzygnięciu bezpośrednio przez Organizatora na podany adres e-mail Uczestnika.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzców, laureatów
i wyróżnionych lub wyłonienia mniejszej ich liczby.
6. W przypadku niezgłoszenia żadnych prac konkursowych Komisja Dyrektor Zabytkowej Kopalni
Ignacy unieważni Konkurs.
§ 5. Nagrody
1. Zwycięzca - wybrany przez komisję konkursową, autor najlepszej pracy w każdej kategorii
wiekowej – otrzyma zestaw nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora: tablet
i bezpłatny bilet na wystawę stałą „Wiek pary” w Zabytkowej Kopalni Ignacy (do wykorzystania
pod otwarciu wystawy w 2022 roku).
2. Laureaci - wybrani przez komisję konkursową, autorzy dwóch pozostałych najlepszych prac
w każdej kategorii wiekowej – zestawy nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora,
w tym bezpłatny bilet na wystawę stałą „Wiek pary” w Zabytkowej Kopalni Ignacy (do
wykorzystania pod otwarciu wystawy w 2022 roku).
3. Autorzy pozostałych 2 prac wybranych jako wyróżnione w każdej kategorii wiekowej otrzymają
zestawy nagród rzeczowych ufundowanych przez Organizatora.
4. Nagrody zostaną w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
2. Nadesłane w ramach Konkursu prace nie będą zwracane autorom, zostaną skatalogowane
i zarchiwizowane przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac powstałych w wyniku
Konkursu do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub w całości
z zachowaniem zasad prawa autorskiego.
4. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu po ogłoszeniu konkursu.
5. Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu jest równoznaczne
z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

