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„Śląska Rzecz” to jedyny w Polsce regionalny konkurs designu, doceniający 
wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania 
projektowe. Laureaci zdobywają nagrody w czterech kategoriach: produkt, 
grafika użytkowa, usługa i wystawiennictwo. 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs  
„Śląska Rzecz 2020”, zwany dalej Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc,  
43-400 Cieszyn, zwany dalej Organizatorem. 

3. Partnerami Konkursu są: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, 
Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych, Stowarzyszenie 
Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Zjednoczeni Designem.

 
§ 2
Cel Konkursu

1. Konkurs „Śląska Rzecz” jest niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego 
celem jest wyróżnienie i promowanie funkcjonalnych i innowacyjnych 
produktów, projektów graficznych i usług wdrożonych na terenie 
województw śląskiego i/lub opolskiego, będących efektem współpracy 
przedsiębiorców, instytucji z sektora publicznego i organizacji 
pozarządowych z projektantami lub zespołami projektowymi.  

2. W kategorii wystawiennictwo nagradzane są stoiska targowe, wystawy 
i ekspozycje muzealne pod warunkiem, że siedziba przynajmniej jednej ze 
stron procesu projektowego znajduje się na terenie województw śląskiego 
lub opolskiego. Miejsce wdrożenia w tej kategorii nie jest ograniczone 
terytorialnie.  

§ 3
Uczestnicy Konkursu

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne 
podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województw śląskiego 
lub opolskiego.  

2. Zgłoszeń dokonywać mogą przedsiębiorcy, instytucje z sektora 
publicznego, organizacje pozarządowe oraz projektanci lub zespoły 
projektowe. 

Regulamin konkursu Śląska Rzecz 2020



2/7

§ 4
Zasady Konkursu

1. Konkurs organizowany jest corocznie. 
2. Konkurs przeprowadzany jest w czterech kategoriach:  

a) produkt,  
b) grafika użytkowa, w tym komunikacja wizualna i multimedia,  
c) usługa,  
d) wystawiennictwo.  

3. Do konkursu mogą być zgłaszane nowe lub zmodyfikowane produkty, 
projekty grafiki użytkowej oraz usługi, które zostały wdrożone w 2020 roku 
w województwach śląskim i/lub opolskim przez podmioty mające siedzibę 
na terenie województw śląskiego lub opolskiego.  
 
W kategorii wystawiennictwo – zgłoszenia może dokonać podmiot mający 
siedzibę na terenie województw śląskiego lub opolskiego, jednak realizacja 
nie musi być ograniczona tymi województwami.  

4. Zgłoszenia konkursowe oceniane są pod względem:  
a) innowacyjności rozwiązań,  
b) zrównoważonego rozwoju, 
c) dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych 
i niepełnosprawnych, 
d) procesu projektowego,  
e) funkcjonalności i ergonomii,  
f) jakości wykonania i użytych materiałów,  
g) estetyki.  

5. Nagrody przyznawane są podmiotom wdrażającym i projektantom/
zespołom projektowym w każdej kategorii. Organizator zastrzega sobie 
prawo do rezygnacji z przyznania nagrody w danej kategorii w razie 
wpłynięcia zbyt małej liczby zgłoszeń lub w wypadku, gdy zgłoszenia nie 
będą spełniały regulaminowych kryteriów.  

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§ 5
Laureaci Konkursu

1. Laureaci Konkursu otrzymują tytuł, dyplom oraz statuetkę „Śląska Rzecz 
2020”.  

2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych 
ufundowanych przez partnerów lub patronów konkursu.  
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3. Laureaci Konkursu mają prawo do:  
a) posługiwania się tytułem i logotypem „Śląska Rzecz 2020”,  
b) wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych,  
c) ekspozycji na wystawie „Śląska Rzecz 2020”,  
d) publikacji w dwujęzycznym polsko-angielskim Katalogu Konkursu, 
e) promocji w publikacjach i stronie internetowej Zamku Cieszyn: www.
zamekcieszyn.pl. 

4. Nominowani do wystawy zyskują możliwość promowania:  
a) na wystawie pokonkursowej „Śląska Rzecz”,  
b) w dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu Konkursu,  
c) w publikacjach i na stronie internetowej Zamku Cieszyn.  

5. Uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom Konkursu odbędzie się 
w Zamku Cieszyn. 

6. Laureaci Konkursu oraz Nominowani do wystawy zobowiązują się 
udostępnić Organizatorowi zgłoszone projekty (lub ich modele) do 
prezentacji podczas wystawy pokonkursowej. Ponadto Laureaci 
Konkursu zobowiązują się przekazać nagrodzone projekty na rzecz stałej 
kolekcji „Dizajn po śląsku” (forma przekazania pozostaje do uzgodnienia 
z Organizatorem).  

§ 6
Procedura zgłoszenia 

1. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest uzupełnienie formularza 
rejestracyjnego online dostępnego na stronie www.zamekcieszyn.pl 
 
Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do:  
a) wypełnienia formularza z ogólnymi informacjami na temat zgłaszanego 
projektu oraz jego twórców wraz ze zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych, 
 
b) uzupełnienia online formularza zawierającego bardziej szczegółowy opis 
zgłaszanego produktu/grafiki/usługi lub projektu wystawienniczego oraz 
procesu projektowego,  
 
c) dołączenia skanu (lub innej formy kopii) aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis 
z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika 
Konkursu, 
 
d) dołączenia skanów (lub innej formy kopii) – jeśli zgłoszony projekt 
posiada – certyfikatów, atestów, patentów oraz rekomendacji, wyróżnień, 
odznaczeń, dyplomów z jednostek gospodarczych, urzędów centralnych 
lub regionalnych, 
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e) dostarczenia dokumentacji zdjęciowej – umieszczenia w formularzu 
zgłoszeniowym linka do pobrania zdjęć lub przesłania ich za 
pośrednictwem serwisów/usług do wysyłania dużych plików na adres: 
hgadomskabrzoska@zamekcieszyn.pl. Wskazane jest dostarczenie 
maksymalnie 10 zdjęć zapisanych jako pliki EPS, PDF albo TIFF 
w rozdzielczości 300 dpi, każde musi być opisane nazwą ze zgłoszenia na 
formularzu.  

2. Zgłaszający po wysłaniu kompletnego formularza rejestracyjnego otrzyma 
potwierdzenie zgłoszenia w Konkursie.  

3. W kategorii produkt lub grafika użytkowa wymagane jest dostarczenie do 
siedziby Organizatora jednego egzemplarza zgłaszanego produktu/grafiki 
użytkowej.  
 
W przypadku produktów wielkogabarytowych – prosimy o zaznaczenie 
takiej informacji w opisie produktu – zasady dostarczenia będą uzgadniane 
indywidualnie.  

4. W kategorii usługa wymagane jest wskazanie formuły umożliwiającej 
zapoznanie się z jej funkcjonowaniem lub, jeżeli istnieje, dostarczenie do 
siedziby Organizatora jej materialnego ekwiwalentu.  

5. W kategorii wystawiennictwo wymagane jest dostarczenie projektu, 
dokumentacji zdjęciowej lub filmowej wraz ze szczegółowym opisem. 
Organizator dopuszcza możliwość zaprezentowania elementów projektu 
wystawienniczego w trakcie obrad Jury oraz na wystawie.  

6. Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia na własny koszt ocenianych 
obiektów do siedziby Organizatora w terminie do 26.05.2021. oraz ich 
odbioru w terminie ustalonym z Organizatorem.  

§ 7
Terminarz Konkursu 

1. Zgłoszenia są przyjmowane przez Organizatora do 26.05.2021roku, do 
godz. 24.00.  

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród, 
której organizacja jest planowana na 7.07.2021 w Zamku Cieszyn. 

3. Wystawa pokonkursowa w siedzibie Organizatora jest planowana 
w terminie od 7.07.2021 do 12.09.2021. 
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§ 8
Jury konkursu 

W skład jury wchodzą:
 
Przewodnicząca jury: 
Czesława Frejlich, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
 
jury (osobowy skład w trakcie ustaleń) 
a) przedstawiciel/ka Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej (STGU), 
b) przedstawiciel/ka Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych 
(SPFP), 
c) ekspert/ka w dziedzinie wystawiennictwa,
d) przedstawiciel/ka Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego, 
e) przedstawiciel/ka Departamentu Rozwoju Regionalnego  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 
f) przedstawiciel/ka Zamku Cieszyn
 
§ 9
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie odsyła projektów zgłoszonych do Konkursu. Można je 
odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie 
Organizatora.  

2. Organizator nie odsyła projektów Nominowanych do wystawy. Odbiór 
następuje na koszt Uczestnika Konkursu, po zakończeniu wystawy 
pokonkursowej, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Organizatora. 
 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mu produkty, 
utratę, uszkodzenie lub zmianę ich właściwości w przypadku ich 
niewłaściwego zabezpieczenia w czasie transportu przez Uczestnika 
Konkursu.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminarza Konkursu,  
o czym poinformuje na stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie jury Konkursu, 
o czym poinformuje na stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl. 

6. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień 
niniejszego Regulaminu. 
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§ 10
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zamek Cieszyn 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, 
s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że: 
 
1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zamek Cieszyn, 

reprezentowany przez Dyrektora (ul. Zamkowej 3abc, 43-400 Cieszyn), 
tel.+48 33 851 08 21; info@zamekcieszyn.pl; www.zamekcieszyn.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
pisząc za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zmekcieszyn.pl lub na 
adres siedziby Administratora.  

3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe dla realizacji konkursu Śląska 
Rzecz, na podstawie statutu Zamku Cieszyn i ustaw (m.in. ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
Dz.U.2020.194 z późń zm.). Dane dodatkowe, takie jak numer telefonu/mail 
i wizerunek przetwarzamy na podstawie zgody. Będziemy wykorzystywać 
przekazane dane również do promowania naszej działalności i budowania 
pozytywnego wizerunku Zamku Cieszyn. 

4. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pan/Pani prawo 
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, 
które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, 
przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym 
przepisami prawa (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).



7 /7

7. Podanie danych osobowych przez Uczestników konkursu jest dobrowolne, 
jednakże wymagane dla dopuszczenia do udziału w konkursie oraz jego 
prawidłowej realizacji. 

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.


