
REGULAMIN 2021 

Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” w Gogolinie 

 dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, 

ponadpodstawowych i dorosłych 

Organizator:  

Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie 

I. CEL KONKURSU: 

• propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie 

i rozpowszechnianie, 

• popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa i wartości, 

• rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego 

otoczenia, regionu, 

• gromadzenie miejscowych opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów 

i obrzędów związanych tematycznie z życiem środowiska bliskiego uczniowi, 

• kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i 

popularyzację dorobku poprzednich pokoleń. 

 

II. USTALENIA REGULAMINOWE i TERMINARZ: 

Gminny Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie” w Gogolinie odbędzie się 

ONLINE – zgłoszenia należy dostarczyć do 15.03.2021 r. do Gminnego 

Centrum Kultury w Gogolinie lub na adres e-mail: kultura@gok-gogolin.pl 

Występy uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie Facebook 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. 

 

W eliminacjach gminnych uczestnicy prezentują się w kategorii występów indywidualnych 

i zespołowych: 

 przedszkola prezentują się w kategorii występów indywidualnych lub scenek 

rodzajowych (wyboru kategorii dokonuje nauczyciel przedszkola); 

 uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli prezentują się w monologu; 

 uczniowie klas I-III szkół podstawowych prezentują się w kategorii występów 

indywidualnych lub scenek rodzajowych (wyboru kategorii dokonuje nauczyciel); 

 uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych prezentują się w kategorii występów 

indywidualnych - monologów. 

mailto:kultura@gok-gogolin.pl


III. WYMAGANIA KONKURSOWE: 

1. Występy dzieci przedszkolnych 

 

Występy indywidualne- dzieci przystępujące do konkursu przygotowują gawędy 

związane tematycznie z życiem środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, 

zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami. Czas prezentacji występów 

indywidualnych – do 5 minut.      

Występy - scenki rodzajowe- powinny dotyczyć zwyczajów i uroczystości rodzinnych 

obchodzonych dawniej i współcześnie lub innych wydarzeń. Mogą dotyczyć również 

rodzimych bajek, baśni, podań i legend.  Czas prezentacji występów zespołowych – do 10 

minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Klasy I-III szkoły podstawowe  

Występy indywidualne - dzieci przystępujące do konkursu przygotowują gawędy 

związane tematycznie z życiem środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, 

zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami. Czas prezentacji występów 

indywidualnych – do 5 minut.      

Występy - scenki rodzajowe- powinny dotyczyć zwyczajów i uroczystości rodzinnych 

obchodzonych dawniej i współcześnie lub innych wydarzeń. Mogą dotyczyć również 

rodzimych bajek, baśni, podań i legend.  Czas prezentacji występów zespołowych – do 10 

minut. 

3. Klasy IV-VIII szkoły podstawowe - monologi 

Uczniowie przystępujący do konkursu przygotowują gawędy związane tematycznie z życiem 

środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, 

podaniami. Czas prezentacji występów indywidualnych – do 5 minut. 

4. Występy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych - monologi 

Uczestnik przystępujący do konkursu przygotowuje gawędę związaną tematycznie z życiem 

środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, 

podaniami. Czas prezentacji występów indywidualnych – do 5 minut.  

 

 

 

 

 



5. Wymagania: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1) Teksty muszą być wygłoszone w gwarze śląskiej.  
2) Przekroczenie czasu skutkuje obniżeniem punktacji przez Jury! 

3) Ocenie Jury podlegać będą: 

a. dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem własnego 

autorstwa tekstu, 

b. interpretacja tekstu, 

c. poprawność gwarowa, zgodność treści z tradycjami regionu, 

d. wyraz artystyczny (trafny i staranny dobór strojów, rekwizytów). 

Teksty gawędziarzy mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, 

regionalnym strojem itp. 

 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Nagranie prezentacji należy dostarczyć na nośniku elektronicznym do  

15.03.2021 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie; 

2. Zgłoszenia udziału w konkursie można wysłać drogą mailową:                                

kultura@gok-gogolin.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie do 

15.03.2021 r. 

3. W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę, wiek (przedszkola), 

tytuł prezentowanego monologu, opowiadania bądź sceny rodzajowej oraz imię                    

i nazwisko osoby/osób przygotowującej/cych uczniów, przedszkolaków ( załączniki 

nr 1/ 2/ 3 lub 4) a także zgody na udostępnienie danych osobowych – załącznik 

nr 5/6/7. 

4. W przypadku przygotowania monologu lub scenki rodzajowej opartej na legendzie/ 

podaniu należy podać tytuł oraz źródło zaczerpnięcia. 

5. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie tekstu monologu lub scenki drogą mailową 

lub na płycie CD -  tworzenie zbioru prezentowanych monologów i scenek z 

poszczególnych edycji konkursu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń do konkursu.           

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej GOK-u        

w Gogolinie lub pod numerem telefonu - 77 554 50 21. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

PSP - klasy I-III 

Zgłoszenie udziału 

w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Gogolinie  

 

Publiczne Szkoły podstawowe - klasy I-III- scenki rodzajowe lub 

monolog: 

1. Imię i nazwisko dziecka/ dzieci: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł prezentacji/ scenki: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przedszkole (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail): ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

PSP klasy IV-VIII 

Zgłoszenie udziału 

w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Gogolinie 

 

 

Publiczne Szkoły Podstawowe: klasy IV-VIII – występy indywidualne  

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Tytuł prezentacji: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Szkoła (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail): ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów: 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 Przedszkola 

 

Zgłoszenie udziału 

w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Gogolinie 

 

Przedszkola – występy indywidualne lub scenka rodzajowa 

4. Imię  i nazwisko dziecka/ dzieci: …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Wiek…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Tytuł prezentacji/ scenki: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przedszkole (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail): ……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ZAŁĄCZNIK NR 4  

Szkoły ponadpodstawowe, dorośli 

 

Zgłoszenie udziału 

w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Gogolinie 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Tytuł monologu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Autor: ............................................................................................................................. 

5. Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail - dotyczy uczestników 

dorosłych: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Szkoła - dotyczy uczniów- (pełna nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail), 

opiekun/ opiekunowie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do Regulaminu  

  

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Na udział dziecka w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” w Gogolinie.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres 

 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭ 

na udział mojego syna/ mojej córki: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” dla przedszkoli i szkół z Gminy Gogolin (dalej 

jako Konkurs), którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 

47-320 Gogolin (dalej jako Organizator) na zasadach określonych w regulaminie konkursu, 

dostępnym na stronie Organizatora www.gok-gogolin.pl oraz w jego siedzibie.  

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭  

na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ mojej córki w zakresie imienia, nazwiska, wieku, 

placówki oświatowej do której uczęszcza, wizerunku, uzyskanego wyniku na potrzeby organizacji                    

i przeprowadzenia Konkursu, wyróżnienia laureatów.  

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭  

na publikację danych osobowych mojego syna/ mojej córki w zakresie imienia, nazwiska, wieku, 

klasy/grupy, placówki oświatowej do której uczęszcza przez Organizatora poprzez ich użycie                            

w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich typach 

mediów (np. internet, telewizja, druk), publiczne wyświetlanie. 

 
4. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭  

na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka                            

w związku z udziałem w Konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                           

                                            
* Niepotrzebne skreślić 

 

http://www.gok-gogolin.pl/


o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) przez 

Organizatora, poprzez jego użycie w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach 

prasowych, we wszelkich typach mediów (np. internet, telewizja, druk), publiczne wyświetlanie. 

 

5. Potwierdzam/nie potwierdzam٭ 

iż zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu (w pełni akceptuje jego warunki) oraz z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym 

zamieszczonym poniżej niniejszego oświadczenia.  

 

6. Przekazuję/nie przekazuję٭  

Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Konkursu                               

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

r. poz.1191 ze zm.). Poprzez:  

a) utrwalenie we wszystkich technikach / systemach / rodzajach zapisu, na 

wszelkich nośnikach; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych, w tym 

Internetu; 

c) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje 

naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowych, telekomunikacyjnych 

lub multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i systemów, w 

tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek 

technice, systemie lub formacie; 

d) w zakresie udostępnienia materiału za pośrednictwem dowolnych portali 

społecznościowych. 

 

 

 

............................                 ........................................................................ 

       Data                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 



 Załącznik nr 14 do PODO w GOK w Gogolinie 

Klauzula informacyjna – uczestnicy konkursów.  

 

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją 

konkursów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

1) KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 
47-320 Gogolin 

Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl 

2) CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

3) CZAS PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż dziesięć lat po zakończeniu konkursu. 

4) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie  koniecznym do realizacji konkursu na podstawie 
zgody wyrażonej w zgłoszeniu do konkursu (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 
1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora 

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 
6 ust. 1 lit. e – interes publiczny) 

5) KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w 
zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe 
w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne 
podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora. 

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
ich zdań w związku ze współpracą z administratorem. 

6) PANI/PANA PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

                                                                              Podpis rodzica/opiekuna ……………………………………. 



  Załącznik Nr 6 do Regulaminu  

 

ZGODA OPIEKUNA UCZESTNIKA/GRUPY 

 

OŚWIADCZENIE kierownika grupy przygotowującego dziecko/dzieci do Gminnego Konkursu 

Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” w Gogolinie  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko  

 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę٭ 

Na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, poprzez publikację na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie oraz , oficjalnym profilu facebook  placówki, na 

wystawach w budynku GOK, w publikacjach GOK celem budowania pozytywnego wizerunku 

Administratora.  

 

............................                 ........................................................................ 

        Data                Czytelny podpis kierownika grupy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 Załącznik nr 14 do PODO w GOK w Gogolinie 

Klauzula informacyjna – uczestnicy konkursów.  

 

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją 

konkursów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

1) KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 
47-320 Gogolin 

Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl 

2) CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

3) CZAS PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż dziesięć lat po zakończeniu konkursu. 

4) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie  koniecznym do realizacji konkursu na podstawie 
zgody wyrażonej w zgłoszeniu do konkursu (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 
1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora 

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 
6 ust. 1 lit. e – interes publiczny) 

5) KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w 
zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe 
w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne 
podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora. 

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
ich zdań w związku ze współpracą z administratorem. 

6) PANI/PANA PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

                          Czytelny podpis kierownika grupy…………………………………………………………………………. 



Załącznik Nr 7 do Regulaminu  

 

ZGODA UCZESTNIKA DLA PEŁNOLETNICH UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
ORAZ DOROSŁYCH  

 

NA UDZIAŁ w Gminnym Konkursie Gawędziarskim „ŚLĄSKIE  BERANIE” w Gogolinie 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko 

1. Wyrażam/nie wyrażam zgodę٭ 

Na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku, poprzez publikację na stronie 

internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie oraz , oficjalnym profilu facebook  placówki, na 

wystawach w budynku GOK, w publikacjach GOK celem budowania pozytywnego wizerunku 

Administartora. 

2. Potwierdzam/nie potwierdzam٭ 

iż zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu (w pełni akceptuje jego warunki) oraz z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym obowiązkiem informacyjnym 

zamieszczonym poniżej niniejszego oświadczenia.  

3. Przekazuję/nie przekazuję٭  

Organizatorowi autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach Konkursu                               

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 

r. poz.1191 ze zm.). Poprzez:   

a) utrwalenie we wszystkich technikach / systemach / rodzajach zapisu, na wszelkich nośnikach; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych, w tym Internetu; 

c) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci 
kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, baz danych, serwerów lub innych urządzeń i 
systemów, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, 
systemie lub formacie; 

d) w zakresie udostępnienia materiału za pośrednictwem dowolnych portali społecznościowych. 

 

      ............................                      ........................................................................ 

         Data                           Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 14 do PODO w GOK w Gogolinie 

 Klauzula informacyjna – uczestnicy konkursów.  

 

Poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją 

konkursów 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy: 

7) KTO BĘDZIE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, Plac Dworcowy 5, 
47-320 Gogolin 

Kontakt z IODO w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@pcok.wroclaw.pl 

8) CEL PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu. 

9) CZAS PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż dziesięć lat po zakończeniu konkursu. 

10) ZAKRES i PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie  koniecznym do realizacji konkursu na podstawie 
zgody wyrażonej w zgłoszeniu do konkursu (Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe mogą też być wykorzystywane w zakresie wizerunku, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 
1, lit a RODO) w celu budowania pozytywnego wizerunku Administratora 

Z uwagi na bezpieczeństwo, może być również rejestrowany Państwa wizerunek przez system monitoringu (Art. 
6 ust. 1 lit. e – interes publiczny) 

11) KTO BĘDZIE ODBIORCĄ DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w 
zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej, firma realizująca obowiązki BHP, firmy kurierskie i pocztowe 
w zakresie korespondencji, firmy przewozowe, firmy realizujące usługi hotelowe (dla realizacji wycieczek) i inne 
podmioty uczestniczące w realizacji zadań administratora. 

Wszystkie wymienione podmioty będą uczestniczyły w przetwarzaniu tylko w zakresie niezbędnym do realizacji 
ich zdań w związku ze współpracą z administratorem. 

12) PANI/PANA PRAWA 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych ma Pani/Pan prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

          Czytelny podpis uczestnika ………………………………………………………………………….. 


