
INFORMACJA O KONKURSKIE 

1. Organizator: 

INSTYTUCJA FILMOWA „SILESIA-FILM” w KATOWICACH; 40-008 Katowice;  

ul. Górnicza 5; info@silesiafilm.com; www.silesiafilm.com  

Partnerzy: 

 Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach; Biuro Edukacji Narodowej, 

 Muzeum Historii Katowic 

 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, 

2. Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Mariusz Ciszewski; m.ciszewski@silesiafilm.com; tel. +48 696 437474 

3. Krótka charakterystyka organizatora: 

Instytucja Filmowa Silesia Film, jest instytucją kultury Samorządu Województwa 
Śląskiego prowadzącą działalność w zakresie kinematografii, ochrony zasobów sztuki 
filmowej oraz promocji i upowszechniania twórczości i kultury filmowej, przede 
wszystkim związanej z regionem oraz dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów, 
szczególnie filmów o walorach artystycznych. Również prowadzi działania związane z 
edukacją.  

4. Nazwa przedsięwzięcia: QUIZ WIEDZY O WOJCIECHU KORFANTYM 
5. Miejsce przedsięwzięcia: Katowice, Kinoteatr Rialto w Katowicach; ul. św. Jana 7; 
6. Termin ogłoszenia quizu: 28.03.2022r. 
7. Termin naboru do wzięcia udziału w quizie: od 28.03.2022 do 15.04.2022 – decyduje 

kolejność zgłoszenia – drogą mailową na adres: info@silesiafilm.com.  
Należy podać informacje: 

 W tytule: QUIZ KORFANTY,   

 nazwę szkoły,  

 imię i nazwisko opiekuna,  

 imiona i nazwiska uczestników.    
8. Termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia:  20.04.2022r.; rozpoczęcie godzina 9.00;  

Kinoteatr Rialto w Katowicach, ul. Św. Jana 24.  
9. Celem przedsięwzięcia jest: 

 rozbudzenie zainteresowań historycznych i filmoznawczych, 
 przywróceniu pamięci o roli i znaczeniu Wojciecha Korfantego na Górnym Śląsku 

i poza nim, 
 kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji, 
 utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich, 
 rozwijanie zainteresowań i twórczych pasji. 

10. Przedsięwzięcie jest kierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych 
województwa śląskiego. Zaplanowano udział zespołów 2 osobowych wytypowanych 
przez Dyrektorów szkół do konkursu. W konkursie będzie mogło wziąć udział 50 
zespołów. Wydarzenie ma charakter wojewódzki i popularyzatorski. Quiz w sposób 
nowatorski zwraca uwagę na aspekt Wojciecha Korfantego w ujęciu filmowym.  



REGULAMIN KONKURSU: 
QUIZ WIEDZY O WOJCIECHU KORFANTYM 

I. Organizator Konkursu: Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach  
Partner: Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach 

II. Temat Konkursu: Życie i działalność polityczna oraz filmowe twarze WOJCIECHA 
KORFANTEGO. 

III. Pytania i odpowiedzi konkursowe. 
1. Pytania i odpowiedzi konkursowe opracował Instytut Pamięci Narodowej – w zakresie 

historycznym.  
2. Pytania i odpowiedzi konkursowe opracował Instytucja Filmowa Silesia Film w 

Katowicach – w zakresie filmowym. 
3. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Instytucję Filmową Silesia Film w 

Katowicach. 
4. Pytania i odpowiedzi konkursowe wyselekcjonuje Jury składające się z pracowników 

Organizatorów Konkursu.  
IV. Uczestnicy Konkursu 

1. Konkurs ma charakter otwarty i bezpłatny – uczestniczyć mogą uczniowie klas 8 szkół 
podstawowych województwa śląskiego w zespołach 2 osobowych. 

2. Uczestnikiem Konkursu może być zespół spełniający warunki określone w punkt 1. który 
został zgłoszony przez szkołę telefonicznie, mailowo lub osobiście. 

3.  W konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z pracownikami Instytucji 
Filmowej Silesia- Film i Instytutu Pamięci Narodowej. 

4. Komisja Konkursowa i Jury Konkursu  
4.1 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, a w szczególności oceny 

prawidłowości zgłoszeń i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje Komisję 
Konkursową, w składzie 3 osobowym.  

4.2 Celem wyłonienia zwycięzcy konkursu Organizator powołuje Jury Konkursowe w 
składzie 3 osobowym. 

V. Obowiązki Uczestnika  
5. Uczestnik (Szkoła) zobowiązany jest:  

5.1 zgłosić telefonicznie lub mailowo chęć uczestnictwa zespołu 2 osobowego osobiście 
lub przez nauczyciela szkoły.  

5.2 uczestnik konkursu poprzez fakt zgłoszenia automatycznie akceptuje  warunki 
regulaminu. 

5.3 stawić się w miejscu i czasie wskazanym w punkcie VI, p.6.5 Każdy Uczestnik 
zobowiązuje się do stosownego zachowania i nie zakłócania innym Uczestnikom 
przebiegu konkursu i rywalizacji. Zasada ta obowiązuje bezwzględnie. Konsekwencją 
jej naruszenia będzie natychmiastowe wycofanie Uczestnika z Konkursu przez 
Komisję Konkursową.  

VI. Przebieg konkursu  
6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na:  

6.1 przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia 
Konkursu.  

6.2 publikację swojego wizerunku i wypowiedzi na stronach internetowych Organizatora 
oraz w innych formach przekazu medialnego do celów informacyjnych  
i promocyjnych. 

6.3 Uczestnik nie może korzystać w czasie Konkursu z urządzeń elektronicznych oraz 
pomocy naukowych.   

6.4 Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 28.03.2022r. 



6.5 Konkursu zostanie przeprowadzony dnia 20.04.2022r. w godzinach od 9.00 do 13.00 
w KINOTEATRZE RIALTO; Katowice, ul. Św. Jana 24.  

6.6 Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:  
6.7 Tura I Konkursu -  pisemny test składający się z 25 pytań z 1 poprawną odpowiedzią. 

Za każdą odpowiedź przysługuje 1 punkt, Czas trwania – 15 minut. 
6.8 Tura II Konkursu - W przypadku uzyskania przez zespoły takiej samej, najwyższej, 

liczby punktów w teście, zostanie przeprowadzona II tura polegający na losowaniu 
dodatkowych 2 pytań przez zespoły. Na przygotowanie odpowiedzi przysługują  
2 minuty, a odpowiedzi udzielać będzie  przedstawiciel zespołu. Punkty za 
prawidłową odpowiedź będzie przyznawać Jury Konkursowe.  

6.9 Tura III Konkursu - W przypadku wyczerpania puli pytań losowanych, Jury będzie 
zadawać pytania ustanie kolejnym zespołom, aż do rozstrzygnięcia Konkursu przez 
Jury Konkursu. Na odpowiedź uczestnik będzie miał 1 minutę.  

7. Zwycięzcą Konkursu ogłoszony zostanie zespół, który przez udzielenie prawidłowych 
odpowiedzi uzyska największą liczbę punktów.(1 odpowiedź 1 punkt).   

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty gdy na danym etapie rywalizacji jeden z zespołów uzyska 
największą liczbę punktów. Zatem konkurs może zostać rozstrzygnięty w I, II lub III turze 
konkursu. 
 
 
  



Klauzula dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych stosownie do obowiązującej w Instytucji Filmowej  
„SILESIA-FILM” w Katowicach polityki ochrony danych osobowych i wymagań rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rady (UE) 2016/ 
679 z dnia 27.04.2016 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, zwanego dalej „RODO” 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących kontrahenta i wskazanych do wykonywania umowy  

1) Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Instytucja Filmowa „SILESIA-FILM” w Katowicach przy ul. Górniczej 5,  
40-008 Katowice, zwana dalej „Administratorem”.  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@silesiafilm.com lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1.  

3) Pana(-i) dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez kontrahenta, którego Pan(-i) reprezentuje, bądź pozyskane 
zostały z rejestrów publicznych (CEIDG, CIKRS).  

4) Zakres Pana(-i) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje dane niezbędne do weryfikacji  
Pana(-i), jako upoważnionego przedstawiciela kontrahenta lub osoby wskazanej do wykonywania umowy.  

5) Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Administratora  
z reprezentowanym przez Pana(-ią) kontrahentem – podstawą prawną przetwarzania Pana(-i) danych osobowych jest uzasadniony 
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości identyfikacji 
kontrahenta i reprezentującego go podmiotu, w tym na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń.  

6) Pana(-i) dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, zwłaszcza przewoźnikom, dostawcom systemów teleinformatycznym i 
usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń, a także udostępnione innym osobom na 
warunkach i w trybie dostępu do informacji publicznej.  

7) Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pana(i) dane będą przetwarzane 
wyłącznie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.    

8) Przysługuje Panu(-i) prawo do dostępu do Pana(-i) danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację, a także prawo do 
przenoszenia danych.  

9) Niezależnie od powyższego przysługuje Panu(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza 
przepisy prawa.  

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej  

1) Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Instytucja Filmowa „SILESIA-FILM” w Katowicach przy ul. Górniczej 5,  
40-008 Katowice, zwana dalej „Administratorem”.  

2) Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: daneosobowe@silesiafilm.com lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. 1.  

3) Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pana(-i) żądanie w celu zawarcia i wykonywania umowy; 
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego;  
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu uzasadnionego interesu Administratora w postaci ewentualnego ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  
4) Pana(-i) dane osobowe mogą zostać przekazane zleceniodawcom/zleceniobiorcom oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy, zwłaszcza przewoźnikom, dostawcom systemów teleinformatycznym i 
usług IT, podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, zakładom ubezpieczeń, a także udostępnione innym osobom na 
warunkach i w trybie dostępu do informacji publicznej.  

5) Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania umowy. Okres przetwarzania może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie Pana(i) dane będą przetwarzane 
wyłącznie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.    

6) Przysługuje Panu(-i) prawo do dostępu do Pana(-i) danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania 
oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze względu na Pana(i) szczególną sytuację, prawo do 
przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, co do otrzymywania treści handlowych od Administratora.  

7) Niezależnie od powyższego przysługuje Panu(-i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(-i), że przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza 
przepisy prawa.  

 
 
 

 


