
 

 

 

Program Edukacji Medialnej 

Szkoła Generałowej Jadwigi Zamoyskiej 

Program aktywizacji młodzieży 

w myśl idei pracy organicznej XXI wieku 

skierowany do uczniów I i II klas wielkopolskich szkół średnich 

organizowany przez Fundację Zakłady Kórnickie 

w latach 2021-2023 

 

 

 

Regulamin 

 

 

§ 1 

TEMAT PROGRAMU SZKOŁA GENERAŁOWEJ 

 

Program Edukacji Medialnej Szkoła Generałowej Jadwigi Zamoyskiej jest teoretycznym 

i praktycznym kursem dziennikarstwa obywatelskiego realizowanym w formule online, 

połączonym z konkursem na najlepiej wykonane praktyczne zadania dziennikarskie. Projekt 

stawia sobie za zadanie kultywowanie tradycji pracy organicznej, zachowanie i propagowanie 

lokalnej historii, zachęcanie uczestników do podejmowania badań i działań dziennikarskich 

związanych z tą dziedziną. Ma także wskazywać na znaczenie historii dla budowania 

jednostkowej i zbiorowej tożsamości, jej rolę w kreowaniu i podtrzymywaniu więzi społecznych 

(zwłaszcza sąsiedzkich i międzypokoleniowych) oraz w stymulowaniu inicjatyw oddolnych, 

zmierzających do kultywowania i ochrony dziedzictwa kulturowego małych społeczności.  



 

§ 2 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Fundacja Zakłady Kórnickie pragnie zainspirować młodzież do zostania zaangażowanymi 

społecznie dziennikarzami obywatelskimi, aktywnymi uczestnikami debaty społecznej 

i liderami pracy organicznej XXI wieku. 

2. Szkoła Domowej Pracy Kobiet Generałowej Jadwigi Zamoyskiej powstała w 1882 roku, 

by zapobiegać wykluczeniu społecznemu kobiet poprzez zaoferowanie im wiedzy 

i umiejętności niezbędnych do samodzielnego utrzymania oraz wykształcenie charakterów 

działających w oparciu o trwały system wartości. Współczesna Szkoła Generałowej ma:  

• zapobiegać wykluczeniu informacyjnemu młodych ludzi, szczególnie z terenów 

wiejskich;  

• dostarczać im wiedzy niezbędnej do interpretowania docierających do nich 

informacji i ich samodzielnego tworzenia;  

• wyposażyć w wiadomości z zakresu prawa konieczne podczas realizacji zadań 

dziennikarza obywatelskiego;  

• nauczyć praktycznych tajników warsztatu dziennikarza,  

• wykształcić postawę twórczą opartą o zasady etyki dziennikarskiej; 

• rozwinąć umiejętność pracy zgodnej z założeniami metodologii SMARTER. 

3. Dzięki realizacji Programu Edukacji Medialnej „Szkoła Generałowej” pragniemy także: 

• Uczcić rocznice związane z matką założyciela Fundacji Zakłady Kórnickie, Jadwigą 

Zamoyską, twórcą FZK, Władysławem Zamoyskim oraz dziełami ich życia: Szkołą 

Domowej Pracy Kobiet i Fundacją Zakłady Kórnickie; 

• Kultywować tradycje związane z pracą organiczną i pracą u podstaw – szczególnie 

z inicjatywnymi pedagogicznymi realizowanymi przez przedstawicieli rodów 

Działyńskich i Zamoyskich;  

• Wprowadzić do świadomości młodych osób model pracy propagowany przez 

Generałową Jadwigę Zamoyską, opartego na trzech zrównoważonych filarach, 

jakimi są praca intelektualna, duchowa i fizyczna, które powinny się wzajemnie 

przenikać i uzupełniać; 

• Przedstawić szerszemu gronu odbiorców Generałową Jadwigę Zamoyską, kobietę 

przedsiębiorczą, poliglotkę, myślicielkę, autorkę spójnego systemu pedagogicznego 

i strategii prowadzenia projektów wyprzedzającej epokę. 

4.  Planujemy stworzyć: 



• małe redakcje w minimum 20 szkołach z terenu województwa wielkopolskiego 

• sieć współpracujących ze sobą młodych dziennikarzy obywatelskich 

pochodzących z różnych miejscowości Wielkopolski, 

• wspólne medium - Studio Szkoły Generałowej, posiadające własną stronę, radio 

internetowe i profile w mediach społecznościowych. 

 

§ 3 

ORGANIZATOR 

 

Organizatorem i autorem Programu Szkoła Generałowej jest Fundacja Zakłady    Kórnickie  

(Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik). 

 

 

§ 4 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 

Program finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Inicjatyw 

Społecznych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 --

2030 oraz ze środków własnych Fundacji Zakłady Kórnickie. 

 

 

§ 4 

 

UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikami Programu Szkoła Generałowej mogą być czteroosobowe zespoły uczniów 

z pierwszych i drugich klas szkół średnich z terenu Wielkopolski, nazywane dalej także 

„małymi redakcjami”. 

2. Każda szkoła może wytypować tylko 1 zespół. 

3. Zespół szkół może zgłosić tyle małych redakcji, ile szkół wchodzi w jego skład. 

4. Każdy zespół szkolny pracuje pod opieką nauczyciela-opiekuna.  

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany składu zespołu, w tym osoby opiekuna, 

w trakcie trwania Programu. 

 



 

 

§ 5 

CZAS TRWANIA 

 

1. Program Szkoła Generałowej trwa od 18 września 2021 r. do 4 listopada 2023 r., oficjalne 

zakończenie Programu i ogłoszenie wyników konkursu przewidziano na 18 listopada 2023 r. 

2. Program rozpoczyna się konferencją inauguracyjną 18 września w dwudziestą rocznicę 

przyjęcia Ustawy o Fundacji Zakłady Kórnickiej, na mocy której restytuowana została 

instytucja powołana do życia przez Władysława Zamoyskiego i jego matkę Generałową 

Jadwigę Zamoyską, kończy się Galą finałową zorganizowaną 18 listopada 2023 roku – 

w 170. rocznicę urodzin Władysława Zamoyskiego, twórcy Fundacji Zakłady Kórnickie. 

 

 

§ 6 

 

PRZYSTĄPIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

1. Szkoły zgłaszają koordynatorowi merytorycznemu Programu zamiar udziału 

w konkursie drogą telefoniczną bądź elektroniczną do 10 października 2021 r. 

2. Stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: Porozumienie w sprawie 

przystąpienia do Programu Edukacji Medialnej „Szkoła Generałowej”, Karta 

zgłoszeniowa wraz z pełną dokumentacją w postaci zgód na przetwarzanie danych 

osobowych i wizerunku uczestników w zakresie niezbędnym do realizacji Programu 

Edukacji Medialnej „Szkoła Generałowej” powinny zostać przesłane na adres: Fundacja 

Zakłady Kórnickie, Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik nie później niż 30 listopada 2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłaszania udziału 

w konkursie. 

4. Karta Zgłoszenia zawiera następujące informacje: 

a) Nazwa szkoły, 

b) Adres szkoły, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), 

c) Imienny skład zespołu, 

d) Imię i nazwisko Opiekuna z danymi kontaktowymi (telefon, adres e-mail). 

 

 



 

§ 7 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Program składa się z dziesięciu bloków szkoleniowych, z których każdy trwa dwa 

miesiące i zakończony jest dziennikarskim zadaniem praktycznym.  

2. W ramach każdego bloku uczestnicy konkursu odbywają przynajmniej jedno szkolenie 

teoretyczne, jedno szkolenie praktyczne i realizują jedno konkursowe zadanie 

dziennikarskie. 

3. Program zakłada wyprodukowanie przez każdy szkolny zespół w czasie trwania projektu 

10 zaproponowanych form dziennikarskich (średnio jedna na dwa miesiące trwania 

konkursu) oraz stworzenie krótkiego filmu (forma dowolna, czas trwania do 3 minut), 

przedstawiającego szkolną redakcję i powody jej zaangażowania w projekt. 

4. Wiedzę praktyczną i teoretyczną uczestnicy czerpać będą od ekspertów: dziennikarzy, 

historyków, lektorów, reżyserów dźwięku, prawników, speców od marketingu, 

youtuberów i influencerów. 

5. Harmonogram zajęć przewiduje m.in. szkolenia na internetowej platformie edukacyjnej 

obejmujące webinary, warsztaty, ankiety i zadania sprawdzające, spotkania z ekspertami 

online i na żywo (o ile pozwoli na to rozwój sytuacji epidemicznej, związanej z COVID-

19), tworzenie różnych form dziennikarskich, zdobywanie kolejnych redakcyjnych 

sprawności, egzamin na „Kartę mikrofonową Szkoły Generałowej”, tworzenie szkolnego 

medium.  

6. Uczestnicy zdobywać będą wiedzę teoretyczną z zakresu historii, prawa prasowego, praw 

autorskich, zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, etyki dziennikarskiej, 

sposobu działania mediów społecznościowych i uwarunkowań wpływających 

na dystrybucję umieszczanych tam treści, różnych form dziennikarskich stosowanych 

w mediach tradycyjnych i możliwości ich wykorzystania, w mediach społecznościowych. 

7. W zakresie kompetencji praktycznych członkowie małych redakcji szkolić będą 

m.in. umiejętności: pracy z mikrofonem, realizacji nagrań, montażu, redagowania 

różnych form dziennikarskich, pisania bloga zgodnego z zasadami SEO, fotografii 

reporterskiej. 

 

 



§ 8 

NAGRODY 

Dla uczestników Programu przewidziano następujące nagrody indywidualne i zespołowe: 

1. Nagrody dla poszczególnych zwycięskich zespołów (do podziału pomiędzy członków 

małej redakcji): 

I miejsce - 3 000 zł 

II miejsce - 2 000 zł 

III Miejsce - 1 000 zł 

2. Nagrody dla nauczycieli -opiekunów zwycięskich zespołów: 

I miejsce - 5 000 zł 

II miejsce - 3 000 zł 

III Miejsce - 2 000 zł 

3. Nagrody dla trzech najlepszych szkół: studio radiowe „w pigułce” - sprzęt nagraniowy 

wartości 6000 zł. 

4. Nagrody indywidualne dla pięciu wyróżniających się uczestników Programu - płatny 

staż w redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej o wartości 1500 zł. 

5. Po ukończeniu pierwszego etapu szkolenia, każda ze szkół, która przystąpiła 

do konkursu, otrzyma rejestrator dźwięku wartości ok. 1000 zł na potrzeby zespołu 

konkursowego. Sprzęt ten stanie się własnością szkoły, pod warunkiem, że pozostanie 

ona uczestnikiem Programu do jego zakończenia. 

6. Nagrody wręczone zostaną podczas Gali Finałowej konkursu. Organizator zastrzega 

sobie możliwość przekazania nagród także w inny sposób, jeśli pojawiłyby się 

okoliczności uniemożliwiające organizację tego wydarzenia. 

7. Zespoły będą także nagradzane w trakcie trwania konkursu drobnymi elementami 

wyposażenia studia, uzupełniającymi funkcjonalność otrzymanego rejestratora 

(dodatkowe mikrofony, słuchawki, karty pamięci, kable mikrofonowe) – zgodnie 

z decyzją jury, w oparciu o wyniki punktacji za poszczególne etapy. 



 

§ 9 

SPOSÓB PUNKTACJI I KRYTERIA OCENY 

1. Małe redakcje oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora konkursu, 

złożone z Przewodniczącego Jury, ekspertów prowadzących poszczególne szkolenia 

oraz przedstawicieli organizatora. 

2. Za każdy z 10 etapów drużyna może zdobyć 7 punktów, łącznie 70 punktów podczas 

trwania Programu. Punktację za każdy etap przyznają eksperci prowadzący szkolenia 

danego etapu oraz przedstawiciele organizatora, zatwierdza - Przewodniczący Jury. 

3. Za zadanie dodatkowe - przewidziany harmonogramem Programu autorski projekt 

zespołu realizowany w roku szkolnym 2022/2023 - zdobyć można 30 punktów. Projekt 

oceniany będzie przez Jury po zakończeniu Programu Edukacji Medialnej Szkoła 

Generałowej, pomiędzy 4 a 18 listopada 2023. 

4. O wynikach konkursu decyduje łączna ilość punktów zdobytych za zadania podstawowe 

i zadanie dodatkowe. 

5. W trakcie trwania Programu każdy zespół zdobyć może łącznie maksymalnie 100 

punktów. 

6. Staże dziennikarskie przyznane zostaną w oparciu o ocenę pracy indywidualnej, 

zaangażowania w realizację zadań dziennikarskich tworzonych w czasie szkoleń, 

zdobytych sprawności redakcyjnych i szczególnych predyspozycji rozpoznanych 

w trakcie trwania programu – decyzję w tej sprawie podejmować będzie jury, które 

wyłoni zdobywców stażu spośród wszystkich uczestników - osoba nagrodzona stażem 

nie musi być członkiem drużyny, która zdobyła nagrodę w konkursie. 

 

§ 9 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem     danych     osobowych     zbieranych     od     Uczestników i Zwycięzców 

konkursu Szkoła Generałowej jest Fundacja Zakłady Kórnickie, z siedzibą w Kórniku (62-

035) przy al. Flensa 2b. 



2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

sekretariat@fzk.pl lub pod nr telefonu 61 898 02 91. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 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), zwanym dalej   RODO, oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o Politykę Ochrony Danych 

Osobowych uchwaloną w Fundacji Zakłady Kórnickie i Instrukcję stanowiskową 

dla ekspertów i jurorów Programu Szkoła Generałowej 2020-2021. 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@fzk.pl, telefonicznie 61 898 02 91 lub osobiście 

w siedzibie Fundacji Zakłady Kórnickie (62-035, Kórnik, al. Flensa 2b). 

4. Dane osobowe Uczestników niezbędne do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników 

i przekazania nagród i dyplomów będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta obejmuje także podanie do publicznej wiadomości 

danych osobowych zwycięzców poszczególnych etapów konkursu, w następującym 

zakresie: imię                i nazwisko, klasa, nazwa reprezentowanej szkoły. 

5. Zgodę wyrażają Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika. 

6. Dane osobowe Opiekunów Zespołów niezbędne do przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia 

wyników i przekazania nagród będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody 

w oparciu o - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda ta obejmuje także podanie do publicznej 

wiadomości danych osobowych opiekunów zwycięskich zespołów na poszczególnych 

etapach konkursu, w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej 

szkoły. 

7. Dane   osobowe    Uczestników Programu i Opiekunów Zespołów będą    przetwarzane    

w    celu   organizacji i przeprowadzenia Programu Szkoła Generałowej. 

8. Dane osobowe zwycięzców będą przetwarzane ponadto w celu podania do wiadomości 

publicznej wyników Programu Szkoła Generałowej, w celach podatkowych – jeżeli 

wystąpią obowiązki podatkowe, a także w celach związanych z relacjonowaniem przebiegu 

konkursu i promowaniem kolejnych edycji w mediach, także społecznościowych oraz 

na stronach internetowych Organizatora i Partnerów konkursu, których aktualna lista będzie 

dostępna na stronie internetowej Organizatora, a także w celach archiwalnych. 

9.  Podanie danych i udzielenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne 

do uczestnictwa w konkursie i przeprowadzenia go w zgodzie z zasadami przewidzianymi 

mailto:sekretariat@fzk.pl
mailto:iod@fzk.pl


w Regulaminie. 

10. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

11. Uczestnikom konkursu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

W przypadku uczniów: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwę klasy 

c) nazwę i adres szkoły macierzystej 

d) adres e-mail niezbędny do założenia konta na platformie szkoleniowej. 

W odniesieniu do opiekunów: 

e) imię i nazwisko, 

f) nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje zespół 

g) dane kontaktowe, takie jak nr telefonu i adres e-mail. 

 

13. Niezbędne do wyłonienia zwycięzców poszczególnych etapów będzie także przetwarzanie 

danych zawartych w nadesłanych materiałach dziennikarskich oraz wyników zadań i ankiet 

realizowanych na platformie szkoleniowej w związku z realizacją Programu. Dane te będą 

przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników Organizatora, członków Komisji 

Konkursowych, także posiadających upoważnienie do przetwarzania danych. Ze względu 

na multimedialną formę, jaką mogą przyjąć podejmowane przez zespoły zadania dziennikarskie 

i możliwość znalezienia się w nich wizerunków uczestników Programu oraz osób trzecich, 

informujemy, że: 

a. Wizerunki uczestników i wszelkie dotyczące ich dane osobowe zawrzeć można 

w raporcie tylko, jeśli Rodzice bądź opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. 

b. Na umieszczenie w materiałach dziennikarskich wizerunków i innych danych osób 

trzecich, także powinna zostać pozyskana zgoda, chyba, że fotografia spełnia 



następujące warunki: 

• na zdjęciu znajduje się osoba powszechnie znana i zostało ono wykonane    

w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności 

politycznych, społecznych czy też zawodowych. 

• osoba przedstawiona na zdjęciu stanowi wyłącznie szczegół całości, 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; 

c. wszystkie wypowiedzi osób trzecich zawarte w nadesłanych materiałach dziennikarskich 

powinny być autoryzowane. 

14. Organizator będzie zbierał ponadto od Zwycięzców etapu finałowego, którym przyznana 

zostanie nagroda w postaci stażu, dane niezbędne do jego organizacji. Informacje 

te zbierane i przetwarzane będą w oparciu o odrębną, wyrażoną przez Rodziców 

lub opiekunów ustawowych zgodę. 

15. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika na podstawie dobrowolnie wyrażonej, 

odrębnej zgody, zezwolić mogą na publikację i rozpowszechnianie   wizerunku utrwalonego 

podczas kolejnych etapów Programu Szkoła Generałowej w formie zdjęć, filmów i nagrań 

audio, a także stworzonych na podstawie tych materiałów kompilacji i utworów zależnych, 

w celu informowania w mediach, także społecznościowych, i na stronach internetowych 

organizatora o wynikach konkursu, relacjonowania jego przebiegu oraz promowania 

kolejnych edycji konkursu. Wizerunek wykorzystywany będzie tylko w związku 

z Programem Szkoła Generałowej i zawsze z troską o dobre imię Uczestników. Wyrażenie 

tej zgody jest dobrowolne, a jej udzielenie przyczyni się do skuteczniejszego propagowania 

Programu Szkoła Generałowej wśród uczniów szkół średnich, ich rodziców 

i w społecznościach, w których podejmują działania kulturotwórcze w związku z udziałem 

w Programie. 

16. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników zostają zapoznani z klauzulą informacyjną 

dotyczącą sposobu i celu przetwarzania danych, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, 

zawsze, gdy dane są zbierane i przed podpisaniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody 

na publikację i rozpowszechnienie wizerunku. 

17. Opiekunowie zespołów zostają zapoznani z klauzulą informacyjną dotyczącą sposobu i celu 

przetwarzania danych, zgodną z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zawsze, gdy dane są zbierane i przed 

podpisaniem zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na publikację i rozpowszechnienie 

wizerunku. 

18. Każdą wyżej wymienionych zgód osoba, która ją wyraziła, ma prawo wycofać w dowolnym    

momencie, bez    wpływu    na    legalność    przetwarzania i wykorzystania danych, które 

miało miejsce przed cofnięciem zgody, jednakże wycofanie zgody na przetwarzanie danych 

niezbędnych do przeprowadzenia konkursu uniemożliwi dalszy w nim udział. 



19. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

20. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył    je     w celu    

wykonania     usług     związanych z prawidłowym przebiegiem organizacji Programu Szkoła 

Generałowej, w zakresie niezbędnym do tych czynności. Dane uczestników konkursu będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przez czas 

określony w Regulaminie Programu, odpowiednich przepisach prawa i Instrukcji 

kancelaryjnej obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie, nie dłużej jednak niż 

do momentu wycofania zgody (w przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania stanowi 

zgoda). 

21. Z treścią Instrukcji kancelaryjnej i dokładnym czasem przechowywania poszczególnych 

danych zapoznać można się pisząc na adres iod@fzk.pl.  Podstawowe informacje na temat 

przetwarzania danych przez Fundację Zakłady Kórnickie znaleźć można także na stronie 

www.fzk.pl. 

22. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych 

osobowych. 

23. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz 

charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności 

osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

24. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem 

danych wynikające z: 

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, 

przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 

25.  W Fundacji Zakłady Kórnickie obowiązuje Polityka Ochrony Danych Osobowych, do której 

przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych 

osobowych. 

26. Koordynator merytoryczny konkursu, eksperci prowadzący zajęcia oraz członkowie jury 

i wszyscy zaangażowani w Program pracownicy organizatora przetwarzać będą dane 

w oparciu o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu 

i zobowiązani są do zachowania zasad  poufności podczas ich przetwarzania, stosowania 

obowiązującej w Fundacji Zakłady Kórnickie Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz 

mailto:iod@fzk.pl
http://www.fzk.pl/


instrukcji stanowiskowej, regulującej zasady postępowania z przetwarzanymi danymi w celu 

zachowania ich bezpieczeństwa. 

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Organizator Programu Szkoła Generałowej zastrzega sobie możliwość wykorzystania 

stworzonych w ramach projektu materiałów dziennikarskich    w publikacjach, w materiałach 

własnych oraz na stronach internetowych integralnie związanych z realizacją Programu 

(szkolageneralowej.pl, studiogeneralowej.pl, fzk.pl oraz na platformie edukacyjnej, na której 

realizowany będzie Program). 

2. Uczestnicy konkursu Szkoła Generałowej oświadczają, że będą posiadali wszelkie autorskie 

prawa majątkowe do prezentowanych przez siebie materiałów, które powstaną w wyniku 

uczestnictwa   w Programie Szkoła Generałowej, w tym w szczególności wszystkie autorskie 

prawa majątkowe przysługujące autorom i wszystkim innym osobom współuczestniczącym 

w powstaniu materiałów konkursowych. 

3. Złożenie Karty Zgłoszenia do udziału w Programie Szkoła Generałowej w sposób opisany 

w § 6 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz 

z przeniesieniem na rzecz Organizatorów autorskich praw majątkowych do materiałów 

dziennikarskich stworzonych przez zespoły uczestniczące w programie na wszystkich – 

znanych w chwili złożenia Karty Zgłoszenia do programu - polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 

5 maja 2017 r. poz. 880) oraz w zakresie: wprowadzania do pamięci twardego dysku 

komputera, na pamięci przenośnej, nośnikach cyfrowych i papierowych; publicznego 

udostępniania projektów zespołów szkolnych lub ich części w sieci Internet lub w inny 

sposób tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym; utrwalania projektów zespołów szkolnych na wszelkiego rodzaju nośnikach 

informatycznych oraz drukiem; zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu utrwalonych 

egzemplarzy projektów zespołów szkolnych; wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie prac dziennikarskich zespołów szkolnych; 

opracowania materiałów dziennikarskich zespołów szkolnych przez tłumaczenie na dowolny 

język; zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w zakresie w/w pól 

eksploatacji. 

4. Uczestnicy konkursu Szkoła Generałowej zobowiązują się, że przenoszone w ramach 

umowy prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Organizatorów obciążone 



prawami osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie 

będą wykonywać takich praw w stosunku do Organizatorów lub ich następców prawnych. 

5. Uczestnikowi przedsięwzięcia nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie 

z materiałów dziennikarskich wyprodukowanych w ramach Programu Szkoła Generałowej 

na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

6. Organizatorom służy, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, prawo do zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

7. Przewidziane regulaminem pola eksploatacji dotyczą wykorzystywania tak oryginałów 

projektu, jak i jego kopii. 

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez twórców jakichkolwiek    

praw    osób    trzecich    w    związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich 

do materiałów dziennikarskich lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie 

opisanym w niniejszym regulaminie. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie 

internetowej Fundacji Zakłady Kórnickie. 

2. Wszelkie spory, wątpliwości i sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego 

regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu. 

3. Organizator Programu Szkoła Generałowej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian 

w Regulaminie.  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia 

Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. 

5.  Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Programu bez podania przyczyny oraz 

prawo do niewyłaniania zwycięzcy.  

6.. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu. 

7. Dodatkowe informacje o Programie Szkoła Generałowej udzielane są przez koordynatora 

merytorycznego konkursu. 


