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Regulamin konkursu literackiego  

„Moja mama moją bohaterką”  

Cele konkursu: 

- kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze,  

- krzewienie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na literaturę i sztukę,  

- promowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęd,  

- rozwijanie zainteresowao i talentów, 

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbuczyn.  

 

Organizatorzy:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie i Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie.  

 

Patronat honorowy:  

Wójt Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz 

 

Temat konkursu: 

Zadaniem uczestników jest napisanie życzeo z okazji Dnia Matki w formie wiersza.  

 

Termin i forma składania prac:  

Prace konkursowe należy przesyład w formie pliku PDF lub WORD drogą elektroniczną na 

adres e-mail: konkursygok@interia.pl do 18 maja 2020 r.  

 

Informacje szczegółowe:  

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zbuczyn.  

2. Kategorie wiekowe:  

- kl. IV – VI szkoły podstawowej, 

- kl. VII – VIII szkoły podstawowej.   

3. Praca ma byd w formie wiersza: minimum 3 zwrotki, każda zwrotka powinna zawierad 

4 wersy.   
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4. Forma złożenia pracy konkursowej: plik PDF lub Word należy przesład drogą 

elektroniczną na adres: konkursygok@interia.pl.  

5. Złożone prace powinny byd odpowiednio opisane:  

- imię i nazwisko,  

- kategoria wiekowa,  

- adres zamieszkania,  

- szkoła,  

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,  

- numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego.  

 

Ocena prac: 

1. Prace oceniane będą przez profesjonalne jury.  

2. Jury wyłoni jeden, najlepszy wiersz w każdej kategorii wiekowej.  

3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronach internetowych oraz profilach w 

mediach społecznościowych Organizatorów w formie kartki z życzeniami.  

4. Nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac zostaną przesłane drogą pocztową 

na wskazany adres.  

 

Postanowienia koocowe:  

1. Organizator zastrzega sobie, iż przesłany materiał będzie jego wyłączną własnością. 

Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką 

oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzone do obrotu, w tym w 

szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w 

telewizjach kablowych, upowszechniania w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do 

udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.  

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.  

3. Przesłanie pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację przesłanego 

materiału na stronach organizatorów oraz akceptację warunków zawartych w klauzuli 

informacyjnej dołączonej do niniejszego regulaminu (patrz poniżej).  

4. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela koordynator – Emilia Biarda, tel. 

515-783-251. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA UCZESTNIKÓW  

KONKURSU LITERACKIEGO „Moja mama moją bohaterką”  
 

1. Organizatorem jest: Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3,                            

NIP 821-19-35-045, Regon 000954716. 

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako 

„Uczestnik”). 

3. Biorąc udział w Imprezie wyraża nieodpłatne zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez 

Gminny Ośrodek Kultury jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach 

społecznościowych (m. in. facebook, youtube, witrynie internetowej www.gokzbuczyn.pl) i stronach 

internetowych pokrewnych dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz podmiotów z nią współdziałających          

w zakresie realizacji jej celów statutowych (np. Urzędu Gminy Zbuczyn), lub wykonanych na jej zlecenie 

publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych 

(także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Gminny Ośrodek Kultury             

w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1              

z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Gminny Ośrodek Kultury z siedziba          

w Zbuczynie przy ul. Jana Pawła II 3. 
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest nim Michał Sekulski. 

Kontakt do IOD: iod@zbuczyn.pl. 

3) Dane osobowe Uczestnika w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania               

w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO, 

tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej. 

4) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku mogą być  przekazywane do państw trzecich 

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała 

decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach 

dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa                       

z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony 

danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych 

przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe będą przekazywane odbiorcy      

w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

5) Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania 

zgody. 

6) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku gdy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

8) Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże niezbędna do uczestnictwa          

w imprezie na podstawie art. 7 ust. 1 a RODO. 
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