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REGULAMIN 

 

1. Konkurs Korfantastic, dalej nazywany Konkursem, organizowany jest przez 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, zwany dalej Instytutem. 

Konkurs objęty jest patronatem Wrocławskich Dni Fantastyki, magazynu Biały 

Kruk i grupy Fantastyka Moim Życiem.  

2. Organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Dział Historii 

Instytutu. 

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto najpóźniej w dniu zamknięcia 

nadsyłania prac ukończył 16 lat. Niepełnoletni uczestnicy muszą mieć zgodę 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Celem konkursu jest szeroka promocja historii Górnego Śląska, powstań 

śląskich oraz Wojciecha Korfantego poprzez wykorzystanie konwencji 

fantastyki. 

5. Konkurs składa się z dwóch kategorii. Uczestnik może wziąć udział w obu 

kategoriach lub w tylko jednej. Jednak można wysłać tylko jedną pracę do 

danej kategorii. 

6. Kategoria LITERACKA. Zadaniem konkursowym jest przesłanie nigdzie dotąd 

niepublikowanego opowiadania historyczno-fantastycznego w języku polskim 

inspirowanego powstaniami śląskimi, powstańcami śląskimi, plebiscytem 

(20.03.1921), Górnym Śląskiem w latach 1919-1921 lub postacią Wojciecha 

Korfantego.  

7. Kategoria PLASTYCZNA. Zadaniem konkursowym jest przesłanie pliku nigdzie 

dotąd niepublikowanej grafiki w konwencji fantastycznej, której tematyka 

będzie nawiązywała do powstańców śląskich, powstań śląskich, plebiscytu 

(20.03.1921), Górnego Śląska w latach 1919-1921 lub Wojciecha Korfantego. 

8. Na potrzeby konkursu przez „fantastykę”, czy „konwencję fantastyczną” 

rozumie się też wszelkie science-fiction oraz podgatunki fantastyki, np.: weird 

fiction, urban fantasty, historia alternatywna oraz inne. 

9. Konkursowe opowiadanie (kategoria literacka) powinno być o objętości do 

7 500 znaków ze spacjami. Plik z opowiadaniem należy przesłać na adres 

m.spurgiasz@instytutkorfantego.pl. Przesłana praca powinna być napisana 

tekstem znormalizowanym (czcionka Times New Roman, wielkość 12 

punktów, interlinia 1,5) i utrwalona jako plik w formacie TXT, DOC lub DOCX. 

10. Konkursowa praca plastyczna (kategoria plastyczna) powinna być czarno-

biała lub w odcieniach szarości. Praca powinna być skanem ręcznie 

wykonanej pracy plastycznej lub plikiem z grafiką komputerową. Pracę należy 

przesłać w formacie PNG. Plik powinien być do 20 Mb i minimum 1 500 x 

1 500 px. 

11. Wiadomość z załączonym opowiadaniem należy zatytułować Korfantastic – 

zgłoszenie.  

12. Kompletne zgłoszenie zawierające pracę konkursową oraz wypełniony i 

podpisany stosowny formularz zgłoszeniowy (w zależności od wieku 

uczestnika konkursu) a stanowiący załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 

niniejszego Regulaminu  należy przesłać w formie skanu/zdjęcie na podany 

powyżej adres e-mail. Nazwy przekazanych plików powinny zostać utworzone 
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zgodnie z kluczem: nazwisko–tytuł pracy – kategoria, nazwisko–tytuł pracy – 

formularz. Warunkiem uczestnictwa jest poprawne przesłanie organizatorowi 

wszystkich wymaganych dokumentów na wskazany powyżej adres e-mail. 

13. Wysłanie wiadomości jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

14. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada 

prawa autorskie majątkowe do pracy, którą zgłasza w konkursie oraz że nie 

naruszają one praw osób trzecich. 

15. Instytut zastrzega sobie możliwość wykorzystania nadesłanych prac w celach 

promocyjnych obecnej  oraz przyszłych edycji konkursu. 

16. Formularz, zawiera imię i nazwisko autora oraz adres e-mail. Informacje te nie 

mogą być umieszczone w treści pracy. 

17. Jury składa się z pracowników Działu Historii Instytutu, spośród których 

zostanie wybrany Przewodniczący. 

18. Przyjęciem prac, zanonimizowaniem ich oraz przekazaniem pozostałym 

członkom Jury zajmuje się Przewodniczący. 

19. Prace należy nadesłać do 8 lipca 2022 do 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone 15 

lipca 2022 r. na stronie internetowej Instytutu. 

20. Od jednej do pięciu najlepszych prac w danej kategorii konkursowej zostanie 

opublikowanych drukiem w specjalnym numerze czasopisma „Korfantówka” 

wydawanym przez Instytut. 

21. Aby utwór laureata mógł zostać wydany, laureat będzie zobowiązany do 

udzielenia nieodpłatnej, niewyłącznej licencji Instytutowi na korzystanie z 

utworu. Szczegóły dotyczące praw autorskich do wydanego utworu, jak 

również zasady jego przygotowania oraz publikacji określi umowa 

wydawnicza zawarta pomiędzy laureatem a Wydawcą. 

22. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Instytutu oraz ich osoby 

najbliższe. 

23. O wszystkich zagadnieniach nie ujętych w regulaminie decyduje 

Przewodniczący. 

24. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca  
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Myśli Polskiej im. 
Wojciecha Korfantego, ul.  Teatralna 4, 40-003 Katowice. NIP: 6342865350, 
REGON: 364603340, kontakt: tel. +48 (32) 251 75 63, e- mail: 
kancelaria@instytutkorfantego.pl (zwany w dalszej części „Administratorem”). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail:  
iod@instytutkorfantego.pl. 
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3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  
a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Korfantastic” w tym 

wyłonienia zwycięzców oraz realizacji nagrody - na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym w związku z wypełnianiem zadań 
statutowych (§4 i §5 statutu Instytutu) oraz w oparciu o ustawę z dnia 25 
października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

b) w celu rozliczeniowo-księgowym, archiwizacji dokumentacji, gdyż jest to 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) w celu umieszczenia listy laureatów konkursu na stronie internetowej 
Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli Państwa 
dobrowolnej zgody. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi 
techniczne na rzecz Administratora w szczególności dostawca usług 
hostingowych, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz 
instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków 
publicznych).  

5. Dane osobowe uczestników oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych będą 
przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa 
dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie.  

6. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia 
przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których 
można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.  

7. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych 
dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże 
niezbędne do udziału w Konkursie tym samym do realizacji celów o których 
mowa w ust. 3 a) i b) niniejszej klauzuli.  

10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa. 
 


