Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra – Sidzina w
Sidzinie zaprasza dzieci oraz młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu
„Opowieść Wigilijna”.
Tegorocznym tematem prac jest hasło

„SKARB MĘDRCÓW ZE WSCHODU”
Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest napisanie historii-opowiadania
wigilijnego, związanego z hasłem konkursowym.
Zasady udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
2. Każdy uczestnik tworzy jedną pracę w formie opowiadania lub gawędy.
3. Pracę należy opisać, zawierając takie informacje jak: imię i nazwisko autora, nazwa
szkoły, klasa.
3. Prace należy składać do 31.12.2018 r. (poniedziałek)
- w siedzibie GOKPTiS (remiza OSP) lub w Bibliotekach Publicznych w Sidzinie i
w Bystrej Podhalańskiej,
- pocztą na adres: GOKPTiS Bystra-Sidzina 34-236 Sidzina 998
- e-mail: goksidzina@op.pl
4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2019 r. na stronie www
Organizatora oraz na profilu portalu facebook.pl – Kulturalnie Bystra-Sidzina.
5. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) pomysłowość autora i oryginalność utworu,
c) walory artystyczne i edukacyjne.
6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają u Organizatora. Autorskie prawa majątkowe
do Utworu wraz z prawami zależnymi, przechodzą na Organizatora w momencie
przesłanie utworu do Organizatora, co wiąże się ze zgłoszeniem do Konkursu i
akceptacją niniejszego Regulaminu. Tym samym Organizator zyskuje prawo do
nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem powstałym w

wyniku wykonania i zgłoszenia utworu, w tym zezwolenie na rozporządzenie i
korzystanie z opracowania utworu w kraju i za granicą bez ponoszenia przez
Organizatora dodatkowych opłat.
8. Złożenie pracy konkursowej jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się z
klauzulą informacyjną:
KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH
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) zwanego dalej RODO informuje się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury Promocji
Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 18 26 99 001, e-mail: goksidzina@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu np. „Opowieść
wigilijna”. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest wyrażenie dobrowolnej
zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez
administratora danych celów wskazanych w pkt 3 lub do czasu cofnięcia zgody lub wskazany
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz
instrukcją archiwalną oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
6. Odbiorcami Pani/pana danych będą: Urząd Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej-Podhalańskiej,
podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych lub
podmioty, którym administrator ma obowiązek udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości Pani/Pana udziału w
konkursie.
8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).
9. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

9. Do pracy należy dołączyć dokument zawierający zgodę na przetwarzanie danych
osobowych o następującej treści:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO)

wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka …………………………………….. (imię i nazwisko dziecka) przez
Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
w celu udziału w konkursie „Opowieść wigilijna”.
Ponadto oświadczam, ze zostałam/em poinformowana/y, iż w dowolnym
momencie przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data.......................

Czytelny podpis rodzica ………………..........

10. Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury
Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie tel. 18 26 99 001, e-mail:
goksidzina@op.pl

