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MIĘDZYPOKOLENIOWY KONKURS PATRIOTYCZNY 

„PIĘKNA NIEPODLEGŁA” 
 

przeprowadzany 

w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości                                                              

w Grupie Kapitałowej Towarzystwo Finansowe Silesia  

 

 
Partner obchodów: 

Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach 
 

Organizator Konkursu: 
Towarzystwo Finansowe „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

 
Konkurs jest elementem projektu realizowanego w ramach 

rządowego wieloletniego programu „Niepodległa”, 
koordynowanego 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 
 

Regulamin konkursu 
 

 
1. Cele konkursu: 
• Wspólne uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez pracowników Grupy 

Kapitałowej TF Silesia i ich rodzin. 

• Integracja wielopokoleniowych rodzin wokół wartości narodowych. 

• Kształtowanie postaw patriotycznych.  

• Pobudzenie zainteresowania historią Polski i swojego regionu. 

• Wspieranie postaw twórczych wśród pracowników i ich rodzin. 

 

 

 



 

Towarzystwo Finansowe 
Silesia Sp. z o.o. 
ul. Ligocka 103  
40-563 Katowice 

Tel.: +48 32 494 57 48 
Fax: +48 32 494 57 56 
sekretariat@tfsilesia.pl 
www.tfsilesia.pl 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000002710 

NIP 629-21-70-627  
REGON 276849112 
Kapitał zakładowy: 
1.723.698.000,00 PLN 

   STRONA  2/7 

 

 

 

2. Adresaci konkursu:  

• konkurs adresowany jest do pracowników Grupy Kapitałowej TF Silesia i ich rodzin, 

bez ograniczeń wiekowych.  

• W konkursie nie mogą brać udziału osoby zajmujące się w Spółce komunikacją, 

marketingiem, CSR-em, członkowie Zarządów Spółek oraz członkowie ich najbliższej 

rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice). 

 

3. Temat konkursu: 

 

PIĘKNA NIEPODLEGŁA 

 

Inspirując się wskazanym tematem, uczestnicy konkursu na podstawie swoich uczuć, skojarzeń  

i przemyśleń wynikających z wiedzy historycznej, wyobraźni oraz znajomości kraju i regionu 

powinni złożyć prace plastyczne, fotograficzne lub animacje komputerowe.  

 

4. Zasady uczestnictwa:  

• warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej, fotograficznej lub 

animacji komputerowej, inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej  

i nienagradzanej w innych konkursach, 

• prace plastyczne - wykonane dowolną techniką plastyczną, m.in.: rysunek, malarstwo, 

collage, grafika komputerowa, (format pracy w przedziale A4 do B1),  

• prace fotograficzne - format i wielkość wywołanych zdjęć maksymalnie B1, 

• animacje komputerowe - prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych 

formatów (np. avi, mpg, gif), czas trwania nie może przekroczyć 5 minut, prace należy 

przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD), 

• praca może być dziełem jednej osoby lub zespołu rodzinnego, 

• każdy autor lub zespół może złożyć od jednej do trzech prac,  

• organizator nie zwraca otrzymanych prac, 

• prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie, a w przypadku animacji 

komputerowych na płytach CD/DVD: imię i nazwisko autora/autorów, wiek, 

• do każdej pracy autor załącza wypełniony formularz zgłoszenia, który stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku pracy zespołowej każdy z członków zespołu 

wypełnia osobny formularz zgłoszeniowy, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że 

zgłoszenie dotyczy pracy zespołowej, 

• w przypadku autorów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun 

prawny. 
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5. Etapy konkursu:  

• konkurs ma charakter dwuetapowy,  

• I etap odbędzie się w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej TF Silesia,  

• II etap finałowy odbędzie się w Katowicach, wezmą w nim udział laureaci I, II i III miejsca 

z każdej ze spółek Grupy, 

• za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd w każdej ze 

spółek Grupy, 

• za organizację II etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd TF Silesia. 

 

6. Terminy: 

• prace należy dostarczyć bądź przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r.  (liczy się data stempla 

pocztowego) na adres biura Zarządu Spółki, w której pracuje autor lub członek jego rodziny 

z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna Niepodległa”, 

• ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stronie internetowej www.konkurs.tfsilesia.pl:  

10 listopada 2018 r. 

• przekazanie prac laureatów I etapu przez komisje konkursowe ze spółek do TF Silesia do 

dnia 14 listopada 2018 r. 

• wręczenie nagród laureatom konkursu w spółkach Grupy w terminie uzgodnionym w każdej 

ze spółek, o czym laureaci zostaną powiadomieni przez spółkę, 

• finał konkursu – rozstrzygnięcie II etapu i wręczenie nagród finalistom w Muzeum Powstań 

Śląskich w Świętochłowicach z udziałem laureatów z poszczególnych spółek Grupy 

Kapitałowej: 20 listopada 2018 r. 

 

7. Kryteria oceny prac: 

• zgodność z wymaganiami konkursowymi, 

• lokalny aspekt, odwołanie do historii regionu, 

• pomysł na prezentację tematu, kreatywność, 

• technika wykonania i estetyka prac, 

• ogólne wrażenia artystyczne. 

 

8. Laureatami konkursu w spółkach zostają autorzy, którzy zdobędą miejsca od I do III w I     

etapie konkursu, natomiast finalistami – autorzy, którzy zdobędą miejsca od I do III, 

wybrani spośród laureatów w II etapie konkursu.  

 

9. Komisje konkursowe: 

• w I etapie konkursu w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej komisje konkursowe w składzie 

5 osób powołują Zarządy tych spółek, 

• w II etapie konkursu – finałowym komisję powołuje Zarząd TF Silesia, w skład komisji 

konkursowej wejdą: 



 

Towarzystwo Finansowe 
Silesia Sp. z o.o. 
ul. Ligocka 103  
40-563 Katowice 

Tel.: +48 32 494 57 48 
Fax: +48 32 494 57 56 
sekretariat@tfsilesia.pl 
www.tfsilesia.pl 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000002710 

NIP 629-21-70-627  
REGON 276849112 
Kapitał zakładowy: 
1.723.698.000,00 PLN 

   STRONA  4/7 

 

 

a) Dyrektor IPN Katowice Andrzej Sznajder,  

b) Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Jadwiga Dyktus,  

c) Wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia Monika Domańska,   

d) Prezesi wszystkich Spółek biorących udział w konkursie. 

  

10. Laureaci i finaliści otrzymają nagrody rzeczowe. 

a) Nagrodzone w konkursie zostaną trzy pierwsze miejsca w I etapie i trzy pierwsze miejsca         

w II etapie. Za każde z tych miejsc zostaną przyznane nagrody rzeczowe.  

b) W I etapie nagrody konkursowe określane są przez Zarząd Spółki. 

c) W II etapie za 1 miejsce notebook, za 2 miejsce tablet, za 3 miejsce smartfon. 

d) Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. 

e) Wszystkim Uczestnikom biorącym udział w konkursie Spółki zapewniają nagrody     

    rzeczowe.  

f) Nagrody o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000 zł są zwolnione z podatku      

    dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku    

    dochodowym od osób fizycznych. 

g) W przypadkach nie objętych zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych,  

       o którym mowa w ust. f powyżej, w ramach każdej nagrody Organizator przyznaje     

        dodatkową  nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości  

        nagrody przyznawanej  w Konkursie. Obie nagrody stanowią łącznie Nagrodę,       

        przyznawaną w Konkursie  (ubruttowienie). Dodatkowa nagroda pieniężna, odpowiadająca  

        wysokości obciążającego  Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z  

        tytułu wygranych w konkursie  (10% wartości Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2  

        ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych), zostanie pobrana i wpłacona na  

        rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez  Organizatora, jako płatnika  

            zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 

 

 

11. Zgłoszone prace będą prezentowane między innymi na stronie internetowej konkursu oraz 

wystawach w spółkach jak i podczas finału konkursu. 

12. Uczestnicy przystępujący do konkursu oświadczają, że przysługują im wyłączne  

i nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, 

praca stanowi w całości dzieło oryginalne oraz nie występują żadne inne okoliczności 

którego mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność względem osób trzecich. 

13. Organizator nabywa z chwilą przekazania nagrody prawa autorskie majątkowe do 

nagrodzonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera, 

b. utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w 

tym internetowych, intranetowych); 

c. wprowadzania do obrotu, najem, użyczenie wytworzonych egzemplarzy pracy 

konkursowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 

d. wykorzystywanie pracy konkursowej (w całości lub/i fragmencie) w celach reklamowych, 

marketingowych, informacyjno-edukacyjnych oraz naukowych;  
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e. wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską w postaci książki, broszury, 

folderu, także jako elementu utworu zbiorowego; 

f. wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką cyfrową poprzez zwielokrotnienie na 

nośnikach optycznych takich jak płyty CD, DVD, BD, także jako elementu utworu 

zbiorowego; 

g. publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także jako elementu utworu zbiorowego. 

 

14. Laureaci konkursu z chwilą odebrania nagrody wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Organizatora należnych praw autorskich. 

 

15. Uczestnik z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu udziela Organizatorowi 

nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielenia sublicencji) na 

korzystanie z pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: 

a. wprowadzenie do pamięci komputera; 

b. utrwalenia i zwielokrotniania, w nieograniczonej liczbie, za pomocą wszelkich dostępnych 

technik (w tym techniką cyfrową) na jakimkolwiek nośniku lub/i w sieci multimedialnej (w 

tym internetowych, intranetowych); 

c. wprowadzania do obrotu, najem, użyczenie wytworzonych egzemplarzy pracy 

konkursowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami; 

d. wykorzystywanie pracy konkursowej (w całości lub/i fragmencie) w celach reklamowych, 

marketingowych, informacyjno-edukacyjnych oraz naukowych; 

e. wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką drukarską w postaci książki, broszury, 

folderu, także jako elementu utworu zbiorowego;  

f. wytworzenie dowolnej ilości egzemplarzy techniką cyfrową poprzez zwielokrotnienie na 

nośnikach optycznych takich jak płyty CD, DVD, BD, także jako elementu utworu 

zbiorowego; 

g. publicznego udostępniania pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także jako elementu utworu zbiorowego; 

h. przesyłanie pracy konkursowej innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie 

i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie prac konkursowych w celu ich oceny przez 

komisję konkursową. 

  

16. Licencja, o której mowa w ust 4 zostaje udzielona na okres 2 lat począwszy od dnia złożenia 

zgłoszenia i pracy do konkursu. 

 

17. Wraz z zgłoszeniem pracy do konkursu Organizator nabywa własność nośnika, na którym 

praca została utrwalona. 

 

18. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych bez wypłacania 

honorariów autorskich. 

 

19. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

w celu uczestnictwa w konkursie. 

 

20. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE organizator informuje, iż: Administratorem Danych 

Osobowych jest: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. 

 

21. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  

 

   Pani Hanna Luc, email: hluc@tfsilesia.pl 

 

22. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestnictwa w konkursie, którego 

dotyczy niniejszy regulamin na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO (UE) w szczególności: 

dane osobowe przetwarzane są w celu zarejestrowania uczestnika konkursu, umożliwienia 

wzięcia w nim udziału, informowania drogą elektroniczną o statusie uczestnika,  

w przypadku wygranej, otrzymania opisanej w regulaminie konkursu nagrody. Publikacji 

materiału objętego zakresem konkursu wraz z informacją o autorze pracy. 

 

23. Odbiorcami danych osobowych mogą być: 

 

    Komisja orzekającą o wygranej w konkursie. 

    Firmy świadczące usługi teleinformatyczne. 

    Firmy audytorskie. 

    Instytut Pamięci Narodowej. 

 

24. Dane osobowe będą przetwarzane przez dwa lata od daty rozstrzygnięcia konkursu.  

W przypadku wygranej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla 

ochrony praw autorskich. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych 

może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń.  

 

25. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które 

wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o usuniecie danych jest 

równoznaczny z rezygnacją z udziału w konkursie.  

 

26. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego  

w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, 

które go dotyczą, narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

27. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem udziału  

w konkursie. 

 

28. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję 

podejmie Organizator w porozumieniu z Komisją konkursową właściwą na danym etapie 

konkursu. 

 

29. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

mailto:hluc@tfsilesia.pl
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30. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora 

konkursu na poziomie Grupy Kapitałowej: mrudzki@tfsilesia.pl  

 

 

  

 

mailto:mrudzki@tfsilesia.pl

