Regulamin Wydarzenia
„Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski”
PREAMBUŁA
Z okazji upamiętnienia rocznicy 100-lecia Powstań Śląskich, rozszerzaniu i propagowaniu
wiedzy oraz podtrzymywaniu pamięci o Powstaniach Śląskich i plebiscycie wśród pokolenia
młodych Polaków, kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, a także wpajaniu
szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu i „małej ojczyzny” jaką jest Śląsk,
kultury, ludzi i ich osiągnięć Województwo Śląskie organizuje wydarzenie „Pociąg do
Śląska. Śląsk dla Polski” dla uczestników i laureatów konkursu „Klasówka powstańcza”
organizowanego przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci
Narodowej O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
§1
Organizator
Organizatorem wydarzenia „Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski” zwanego dalej:
„Wydarzeniem” jest Województwo Śląskie.
§2
Cel Wydarzenia

Celem Wydarzenia jest:
1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez
prowadzenie

rozważnej

edukacji

obywatelskiej

oraz

budowanie

społeczeństwa

obywatelskiego, zaangażowania w działania regionalne i współpracy między młodymi
ludźmi;
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2) pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych i Samorządu
Województwa Śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obchodzonej w tym roku
rocznicy 100-lecia Powstań Śląskich;
3) rozbudzenie

zainteresowania

młodzieży

historią

Śląska,

krzewienie

postaw

patriotycznych, utożsamiania się z regionem śląskim.
§3
Uczestnicy Wydarzenia
1. Wydarzenie „Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski” przeznaczone jest dla laureatów
konkursu „Klasówka powstańcza” oraz ich rodziców/opiekunów, a także zaproszonych
przez Organizatora gości.
2. Zgody uczestnictwa dla dzieci będą zbierane przez szkoły właściwe dla ucznia lub
organizatora konkursu „Klasówka powstańcza”. Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych przez Organizatora Wydarzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3. Laureat konkursu „Klasówka powstańcza” oraz jego rodzic/opiekun a także zaproszeni
przez Organizatora goście wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku
podczas Wydarzenia utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo.
uczestników będą wykorzystywane do zamieszczania

Wizerunki

na promocyjnych materiałach

drukowanych Organizatora, kanałach social media, na stronach internetowych,
w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz w prasie.
4. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązują się do stosowania się do wszelkich zaleceń
Organizatora zarówno podczas przejazdu pociągiem, autokarem jak również w trakcie
pobytu w Warszawie.
5. Uczestnicy

Wydarzenia,

podczas

przejazdu

pociągiem,

zobowiązują

się

do

przestrzegania przepisów prawa, w szczególności postanowień ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów
porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach
kolejowych oraz innych przepisów porządkowych, w tym postanowień §3 i §27
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę „PKP Intercity” S.A.
obowiązującego na dzień przewozu, dostępnego na stronie internetowej:
https://www.intercity.pl/pl/site/bip/regulaminy/regulamin-przewozu-osob,-rzeczy-i-zwierzatprzez-spolke-pkp-intercity-sa.html -.
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6. Mając na uwadze rangę Wydarzenia jego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
powszechnie przyjętych zasad kultury osobistej oraz zachowania ładu i porządku
podczas Wydarzenia. Ponadto zobowiązuje się uczestników do dostosowania ubioru
uczestników do Wydarzenia.
7. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających
inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie religijne, wiek, przekonania lub
z jakiegokolwiek innego powodu.
8. Opiekę

nad

laureatami

konkursu

„Klasówka

powstańcza”

zapewniają

ich

rodzice/opiekunowie uczestniczący w Wydarzeniu.
9. Opiekę nad dziećmi i laureatami konkursu „Klasówka powstańcza” uczestniczących
w Wydarzeniu bez rodziców/opiekunów

zapewnia szkoła właściwa dla ucznia lub

Organizator konkursu zgodnie z przepisami:


rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516, z późn. zm.),



rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz.U. z 2018 r. poz. 1055).

10. W ramach organizacji Wydarzenia Województwo Śląskie zapewnia Uczestnikom
Wydarzenia ochronę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
11. Dane uczestników Wydarzenia w postaci imienia, nazwiska oraz nr PESEL zostaną
przekazane ubezpieczycielowi w celu zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej oraz
Kancelarii Prezydenta RP w celu wejścia na teren Pałacu Prezydenckiego. Dane
uczestników w postaci nr PESEL nie będą wykorzystywane dla żadnych innych celów.
§4
Harmonogram (przebieg) Wydarzenia

Przebieg Wydarzenia:
1. Wydarzenie „Pociąg do Śląska. Śląsk dla Polski” odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r.
2. W ramach organizacji Wydarzenia Województwo Śląskie zapewnia:
 przejazd pociągiem z Katowic do Warszawy,
 przejazd autobusem z Dworca Centralnego w Warszawie do Pałacu Prezydenckiego,
 udział w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej – Panem Andrzejem Dudą,
 przejazd autobusem z Pałacu Prezydenckiego do Dworca Centralnego w Warszawie,
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 przejazd pociągiem z Warszawy do Katowic.
3. Każdy uczestnik Wydarzenia otrzyma dyplom uczestnictwa w postaci pamiątkowego
biletu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego pod adresem: powstania.slaskie.pl.
2. Szczegółowe informacje o Wydarzeniu można uzyskać w Wydziale Obsługi Zarządu
i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
tel.32 20 78 380, e-mail: agnieszka.baran@slaskie.pl.
3. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów Regulaminu.
5. Sytuacje nieprzewidziane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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