Regulamin „Konkursu Wiedzy o Pomiechówku”
organizowanego w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018
Organizatorzy
Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku, Stowarzyszenie Twórcza Dolina.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Pomiechówek, pan Dariusz Bielecki.
Cele konkursu
Konkurs ma zachęcić mieszkańców Gminy Pomiechówek do podnoszenia wiedzy na temat
miejsca, w którym mieszkają. Ma podnieść ich świadomość na temat tego jak wartościowe
jest to miejsce i wzbudzać w nich poczucie dumy z faktu, że są mieszkańcami gminy
Pomiechówek. Innym bardzo ważnym celem konkursu jest integracja międzypokoleniowa,
ponieważ do konkursu zapraszamy całe rodziny, które wspólnie mogą się do niego
przygotowywać.
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy gminy Pomiechówek. Pojedynczym
uczestnikiem konkursu jest drużyna składająca się z członków jednej rodziny. Drużyna może
maksymalnie liczyć 4 osoby. Przykład: tata, syn, córka, dziadek.
Zasady konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany w Pomiechówku w okolicach 11 listopada 2018. Wszystkie
dokładne ogłoszenia dotyczące czasu i miejsca zostaną ogłoszone pod koniec października
2018 roku. Konkurs będzie polegał na zadawaniu przez osobę prowadzącą pytań, na które
każda drużyna będzie odpowiadała po wspólnej w ramach rodziny konsultacji odpowiedzi,
pisemnie lub ustnie. Ostateczną odpowiedź będzie podawała wyznaczona przez drużynę do
odpowiedzi osoba. Poprawność odpowiedzi będzie oceniać trzyosobowe jury składające się z
ekspertów. Konkurs przewiduje pytania takie same dla wszystkich drużyn, jak też w
końcowym etapie pytania indywidualne.
Zakres wiedzy
Podstawowym źródłem wiedzy potrzebnej do konkursu jest książka „Osiem wieków w
dolinie Wkry” autorstwa dr Piotra Oleńczaka dostępna w naszej bibliotece. Poza tym należy
zapoznać się z podstawową wiedzą demograficzną i geograficzną dotyczącą naszej gminy
oraz orientować się w informacjach bieżących dostępnych na stronie gminy
www.pomiechowek.pl
Nagrody
Zostaną przyznane następujące nagrody:
za I miejsce nagrody o wartości 800 zł,
za II miejsce nagrody o wartości 500 zł,
za III miejsce nagrody o wartości 300 zł.

Terminarz
17 września – ogłoszenie konkursu na terenie gminy
17 września – 22 października – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu
29 października – ogłoszenie miejsca i dokładnej daty przeprowadzenia konkursu
około 11 listopada – przeprowadzenie konkursu i wręczenie nagród
Zgłoszenia
Zgłoszenia do konkursu należy składać na zamieszczonej poniżej karcie zgłoszeniowej do
Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku, w godzinach jego pracy. Adres ul. Kilińskiego
1, Pomiechówek
tel. 22 275 41 55

Karta zgłoszenia do pierwszego „Konkursu Wiedzy o Pomiechówku”
Imię i nazwisko przedstawiciela rodziny ……………………………………………………….
Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………………………………
Zgłaszam rodzinę ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

Podpis przedstawiciela rodziny
…………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba powyżej 18 roku życia
Ja, niżej podpisana/y ____________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez administratora danych osobowych, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w
Pomiechówku, adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek (dalej również jako „ADO”), tj.:
 tak

 nie

imienia i nazwiska

 tak

 nie

wizerunku

 tak

 nie

miejsca zamieszkania

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o
nazwie ,,Konkurs wiedzy o Pomiechówku’’ planowanego na dzień ___________________ – w formie
papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach
społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*1– w celach
sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji,
prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
Zostałam/Zostałem poinformowany, że:
1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO
materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały moje dane osobowe;
3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
wyraziłam/em.
4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Data ___________________

Czytelny podpis ___________________

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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).
Data ___________________

1

*niepotrzebne skreślić

Czytelny podpis ___________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dziecka (poniżej 18 lat)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(wizerunek dziecka)
Ja, niżej podpisana/y ____________________________, posiadająca/y pełną władzę rodzicielską nad
synem/córką __________________________, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka przez administratora danych osobowych, którym jest Gminny Ośrodek Kultury w
Pomiechówku, adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek (dalej również jako „ADO”), tj.:
 tak

 nie

imienia i nazwiska

 tak

 nie

wizerunku

 tak

 nie

miejsca zamieszkania

w postaci: fotografii i nagrań wideo lub pisemnych relacji z realizowanego przez ADO wydarzenia o
nazwie ,,Konkurs wiedzy o Pomiechówku’’ planowanego na dzień ___________________ – w formie
papierowej lub elektronicznej, publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach
społecznościowych ADO oraz papierowych materiałach informacyjnych i promocyjnych*2– w celach
sprawozdawczych, informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji,
prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.
Zostałam/Zostałem poinformowany, że:
1. podanie danych objętych niniejszą zgodą jest dobrowolne;
2. brak wyrażenia niniejszej zgody spowoduje brak możliwości opublikowania przez ADO
materiałów informacyjnych lub promocyjnych, które będą zawierały dane osobowe mojego
dziecka;
3. w każdej chwili mam prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą
wyraziłam/em.
4. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Data ___________________

Czytelny podpis ___________________

OŚWIADCZENIE
2

*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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).
Data ___________________

Czytelny podpis ___________________

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY RODO
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych
osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Pomiechówku jest Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku z siedzibą w
Pomiechówku 05-180, ul. Jana Kilińskiego 1, (dalej również jako „ADO” lub
„Organizator”).
2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, adres e-mail: iod@pomiechowek.pl.
3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane:
a. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu
fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
b. przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych promocyjnych i
informacyjnych Organizatora, w szczególności poprzez umieszczenie danych
osobowych w Internecie – na stronie internetowej Organizatora lub na portalach
społecznościowych Organizatora, w papierowych materiałach promocyjnych lub
informacyjnych Organizatora lub poprzez ich przekazanie innym uczestnikom
Imprezy w formie elektronicznej lub papierowej, przez okres publikacji materiałów,
prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu
społecznościowym.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO
przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest
ADO,
c) inni uczestnicy Imprezy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w
którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z
realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po
spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
a)

6.

7.

8.

9.

10.
11.

