
 
 

 

REGULAMIN 

Ponadregionalnego Konkursu Norwidowskiego  

„Do kraju tego…” 
 

 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą  

w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C, mail: gcksir1212@gmail.com, tel. 17 85 14 438. 

1.2. Koordynatorem Konkursu jest Karolina Salach. 

1.3. Konkurs trwa od 19.04.2021 roku do 31.05.2021 roku.  

1.4. Konkurs zostanie rozegrany w pięciu kategoriach:  

1.4.1. Kategoria I – konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, 

1.4.2. Kategoria II – konkurs recytatorski dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, 

1.4.3. Kategoria III – konkurs literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, 

1.4.4. Kategoria IV – konkurs poezji śpiewanej dla uczniów szkół średnich, 

1.4.5. Kategoria V – konkurs fotograficzny bez ograniczeń wiekowych. 

 

 

2. Cele konkursu: 

2.1. Propagowanie twórczości Cypriana Kamila Norwida – prozy, poezji, dramatu, obrazów i rysunków. 

2.2. Promowanie ponadprogramowej aktywności uczniów i stworzenie im szansy prezentacji swojej 

twórczości na szerszym forum. 

2.3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. 

2.4. Umożliwienie świadomego i twórczego uczestnictwa w kulturze. 

2.5. Pobudzanie i rozwijanie pomysłowości, twórczości własnej, doświadczenie procesu kreacji. 

 

 

3. Przebieg konkursu 

3.1. Konkurs będzie składał się z czterech etapów:  

3.1.1. Od 19 kwietnia do 14 maja 2021 roku – przyjmowanie zgłoszeń od Uczestników Konkursu, 

3.1.2. Od 17 maja do 28 maja 2021 roku – obrady Komisji, w skład której wejdą przedstawiciele 

Organizatora oraz nauczyciele i konsultanci – znawcy w danych dziedzinach, 

3.1.3. 31 maja 2021 roku – Finał Konkursu z protokołem z obrad Komisji i ogłoszeniem wyników 

w formie online. Link podany zostanie na Facebooku Organizatora. 

3.1.4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

 

mailto:gcksir1212@gmail.com


4. Warunki uczestnictwa 

4.1. Każdy Uczestnik może wziąć udział zarówno w konkursie swojej kategorii wiekowej, jak  

i w konkursie fotograficznym. 

4.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.   

4.3.  Warunki uczestnictwa zostały przedstawione poniżej dla każdej kategorii. 

 

5. Nagrody 

5.1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i bony upominkowe.  

5.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.  

5.3. Komisja przyzna w każdej kategorii nagrody za 1,2,3 miejsce oraz wyróżnienia, przy czym 

zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody dla danego 

miejsca, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.  

5.4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk laureatów konkursu 

oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie, mediach 

i internecie.  

5.5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty 

elektronicznej do dnia 4 czerwca 2021 r. 

 

 

6. Prawa autorskie 

6.1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przesłane dzieło (praca plastyczna, tekst, nagranie, fotografia) 

jest wytworem jego własnej, oryginalnej twórczości. 

6.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego dzieła w całości, jak i fragmentów do 

celów dydaktycznych oraz promocyjnych Konkursu i Organizatora. 

6.3. Do każdego zgłoszenia dołączyć należy oświadczenie RODO podpisane przez rodzica/prawnego 

opiekuna Uczestnika Konkursu (załącznik nr 6) lub przez niego samego, jeśli jest osobą pełnoletnią 

(załącznik nr 7). 

6.4. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika 

Konkursu na potrzeby dokumentacji przebiegu Konkursu.  

6.5. Przesłane prace i nagrania staną się własnością Organizatora i nie będą zwracane.  

6.6. Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę autorów na wykorzystanie ich dzieł tam, gdzie było to 

konieczne. Organizator nie odpowiada za użycie przez Uczestników tekstów, muzyki i innych 

objętych prawami autorskimi elementów bez zgody ich autorów. 

 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1. Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie 

internetowej Gminy Świlcza www.swilcza.com.pl oraz na Facebooku Gminnego Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. 

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

7.3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także do 

nierozstrzygnięcia Konkursu w całości lub określonej kategorii w przypadku zbyt małej ilości 

zgłoszeń.  

http://www.swilcza.com.pl/


Warunki uczestnictwa w poszczególnych kategoriach Konkursu 
 
 

Kategoria I – konkurs plastyczny 

 

1. W kategorii tej mogą wziąć udział uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych powiatu rzeszowskiego  

i powiatów ościennych.  

2. Przebieg Konkursu koordynuje placówka, która wysyła prace Uczestników Konkursu. Prace wysłane 

samodzielnie przez Uczestnika nie będą oceniane. Każda placówka szkolna może wysłać w tej kategorii 

nie więcej niż 5 prac. 

3. Zadaniem Uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej fragmentem wiersza 

„Marzenie” (treść poniżej). Praca powinna być wykonana techniką płaską w formacie nie większym niż 

A3. 

4. Praca konkursowa powinna być podpisana NA ODWROCIE imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz 

nazwą placówki. Nie może być składana ani rolowana.  

5. Do przesyłki należy dołączyć załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy w kategorii I) oraz oświadczenia 

RODO wypełnione dla każdego Uczestnika (załącznik nr 6). 

6. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C do dnia 14 maja (decyduje data otrzymania,  

w przypadku wysyłki pocztą prosimy o nadanie z odpowiednim wyprzedzeniem). 

7. Komisja oceni zgodność z tematyką, pomysłowość, staranność oraz samodzielność wykonania. Prace, 

co do których samodzielność wykonania zostanie poddana w wątpliwość, będą dyskwalifikowane. 

 

Cyprian Kamil Norwid 

„Marzenie” (Fantazja) 

(frag.) 

 

Gdy po deszczu, po majowym, 

Wstęga tęczy cicho spłynie, 

Ja w wianeczku lilijowym 

Biegam sobie po dolinie. 

 

Biegam, latam, krążę w kółka, 

Po dolinie, po jeziorze, 

I w głąb patrzę, jak jaskółka 

Gdy zimowe zwiedza łoże.* 

 

Biegam, latam, dokazuję, 

Czasem w ptaszka się przerzucę, 

Z skowronkami się wykłócę, 

I - słowikom nie daruję. 

 

Bo skowronki i słowiki, 

I lilije, i powoje, 

I jeziora, i strumyki, 

Wszystkie moje - wszystkie moje!.. 

 

*Podług mniemania ludu, jaskółki na dnie wody przebywają zimą  



Kategoria II – konkurs recytatorski 

1. W kategorii tej mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych powiatu rzeszowskiego  

i powiatów ościennych.  

2. Przebieg Konkursu koordynuje placówka, która wysyła prace Uczestników Konkursu. Prace wysłane 

samodzielnie przez Uczestnika nie będą oceniane. Każda placówka szkolna może wysłać w tej kategorii 

nie więcej niż 5 prac. 

3. Zadaniem Uczestników jest nagranie recytacji jednego, dowolnie wybranego utworu Cypriana Kamila 

Norwida. Czas trwania nagrania nie może być dłuższy niż 2 minuty. 

4. Nagranie należy przesłać w formie zapisu audio-video na płycie CD w formacie *.avi, rozdzielczość 

maksymalna HD720-1280x720, minimalna SVGA-800x600 dpi. Płyta powinna być podpisana 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą placówki.  

5. Do przesyłki należy dołączyć załącznik nr 2 (Formularz zgłoszeniowy w kategorii II) oraz oświadczenia 

RODO wypełnione dla każdego Uczestnika (załącznik nr 6). 

6. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C do dnia 14 maja (decyduje data otrzymania,  

w przypadku wysyłki pocztą prosimy o nadanie z odpowiednim wyprzedzeniem). 

7. Komisja oceni opanowanie tekstu, rozumienie i interpretację a także dobór utworu, czystość wymowy, 

dykcję. Prosimy o przygotowanie recytacji, a nie inscenizacji! 

 

 

 

 

Kategoria III – konkurs literacki 

1. W kategorii tej mogą wziąć udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych powiatu rzeszowskiego  

i powiatów ościennych.  

2. Przebieg Konkursu koordynuje placówka, która wysyła prace Uczestników Konkursu. Prace wysłane 

samodzielnie przez Uczestnika nie będą oceniane. Każda placówka szkolna może wysłać w tej kategorii 

nie więcej niż 5 prac. 

3. Zadaniem Uczestników jest napisanie w języku polskim tekstu prozatorskiego lub poetyckiego, 

inspirowanego dowolnie wybranym utworem literackim lub dziełem plastycznym Cypriana Kamila 

Norwida.  

4. Wymagania dotyczące tekstu: max. 3 strony A4, czcionka min 8 pkt, max 14 pkt, interlinia standardowa 

(1), marginesy 1,5 cm. Pracę należy wydrukować i podpisać NA ODWROCIE imieniem i nazwiskiem 

Uczestnika, nazwą placówki oraz tytułem dzieła, które posłużyło za inspirację. 

5. Do przesyłki należy dołączyć załącznik nr 3 (Formularz zgłoszeniowy w kategorii III) oraz 

oświadczenia RODO wypełnione dla każdego Uczestnika (załącznik nr 6). 

6. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C do dnia 14 maja (decyduje data otrzymania,  

w przypadku wysyłki pocztą prosimy o nadanie z odpowiednim wyprzedzeniem). 

7. Komisja oceni wartość merytoryczną, estetykę pracy, poziom literacki pracy, samodzielność  

i oryginalność. 

  



Kategoria IV – konkurs poezji śpiewanej 

1. W kategorii tej mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich powiatu rzeszowskiego i powiatów 

ościennych.  

2. Każdy Uczestnik może wysłać w tej kategorii tylko jedno zgłoszenie. 

3. Zadaniem Uczestników jest nagranie jednego, dowolnie wybranego utworu Cypriana Kamila Norwida. 

Czas trwania nagrania nie może być dłuższy niż 3 minuty. Dopuszcza się jedynie występy solistów. 

Akompaniament może stanowić instrument muzyczny lub podkład muzyczny. 

4. Nagranie należy przesłać w formie zapisu audio-video na płycie CD w formacie *.avi, rozdzielczość 

maksymalna HD720-1280x720, minimalna SVGA-800x600 dpi. Płyta powinna być podpisana 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika oraz nazwą placówki.  

5. Do przesyłki należy dołączyć załącznik nr 4 (Formularz zgłoszeniowy w kategorii IV) oraz 

oświadczenie RODO (załącznik nr 6 dla osób niepełnoletnich lub nr 7 dla pełnoletnich). 

6. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C do dnia 14 maja (decyduje data otrzymania,  

w przypadku wysyłki pocztą prosimy o nadanie z odpowiednim wyprzedzeniem). 

7. Komisja oceni opanowanie tekstu, rozumienie i interpretację a także dobór utworu, czystość wymowy, 

dykcję. zgodność muzyki z charakterem wiersza, muzykalność i warunki głosowe wykonawcy, wartości 

artystyczne oraz interpretację utworu 

 

 

 

 

Kategoria V – konkurs fotograficzny 

1. W kategorii tej mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego i powiatów ościennych 

bez ograniczeń wiekowych.  

2. Każdy Uczestnik może wysłać w tej kategorii tylko jedno zgłoszenie. 

3. Zadaniem Uczestników będzie wykonanie fotografii inspirowanej dowolnie wybranym utworem 

Cypriana Kamila Norwida.  

4. Zdjęcie w formacie maksymalnym A3 należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem Uczestnika 

oraz tytułem utworu, którym było ono inspirowane. Dołączyć należy także płytę CD z zapisaną wersją 

cyfrową zdjęcia. Płyta powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem Uczestnika.  

5. Do przesyłki należy dołączyć załącznik nr 5 (Formularz zgłoszeniowy w kategorii V) oraz oświadczenie 

RODO (załącznik nr 6 – dla niepełnoletnich lub nr 7 dla pełnoletnich). 

6. Zgłoszenia konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  

w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 Trzciana 353C do dnia 14 maja (decyduje data otrzymania,  

w przypadku wysyłki pocztą prosimy o nadanie z odpowiednim wyprzedzeniem). 

7. Komisja oceni zgodność tematu fotografii z tematyką Konkursu, oryginalne podejście do podjętej 

tematyki, wartość artystyczną i techniczną fotografii. 

  



ZAŁĄCZNIK 1 – Formularz zgłoszeniowy kategoria I 

 

Ponadregionalny Konkurs Norwidowski 

„Do kraju tego…” 

 

Kategoria I – konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy Imię i nazwisko nauczyciela/szkolnego koordynatora konkursu, 

adres e-mail, telefon kontaktowy 

UCZESTNICY 

Lp. Imię i nazwisko ucznia wiek 
Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

Numer telefonu 

rodzica/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Podpis szkolnego koordynatora konkursu 

 

Pieczątka szkoły 

 

Niniejszy formularz należy dołączyć do prac przedstawianych przez szkołę do Konkursu.  

Prosimy o staranne wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych. 

  



ZAŁĄCZNIK 2 – Formularz zgłoszeniowy kategoria II 

 

Ponadregionalny Konkurs Norwidowski 

„Do kraju tego…” 

 

Kategoria II – konkurs recytatorski dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy Imię i nazwisko nauczyciela/szkolnego koordynatora konkursu, 

adres e-mail, telefon kontaktowy 

UCZESTNICY 

Lp. Imię i nazwisko ucznia wiek 
Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

Numer telefonu 

rodzica/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Podpis szkolnego koordynatora konkursu 

 

Pieczątka szkoły 

 

Niniejszy formularz należy dołączyć do prac przedstawianych przez szkołę do Konkursu.  

Prosimy o staranne wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych. 

  



ZAŁĄCZNIK 3 – Formularz zgłoszeniowy kategoria III 

 

Ponadregionalny Konkurs Norwidowski 

„Do kraju tego…” 

 

Kategoria III – konkurs literacki dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Nazwa i adres szkoły, adres e-mail, telefon kontaktowy Imię i nazwisko nauczyciela/szkolnego koordynatora konkursu, 

adres e-mail, telefon kontaktowy 

UCZESTNICY 

Lp. Imię i nazwisko ucznia wiek 
Imię i nazwisko 

rodzica/opiekuna 

Numer telefonu 

rodzica/opiekuna 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Podpis szkolnego koordynatora konkursu 

 

Pieczątka szkoły 

 

Niniejszy formularz należy dołączyć do prac przedstawianych przez szkołę do Konkursu.  

Prosimy o staranne wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych. 

  



ZAŁĄCZNIK 4 – Formularz zgłoszeniowy kategoria IV 

 

Ponadregionalny Konkurs Norwidowski 

„Do kraju tego…” 

 

Kategoria IV – konkurs poezji śpiewanej dla uczniów szkół średnich 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Numer telefonu   

Numer telefonu rodzica/opiekuna  
(dotyczy niepełnoletnich 

 

Adres e-mail   

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego punkty.  

Data  

Podpis Uczestnika  

Podpis rodzica/opiekuna  
(dotyczy niepełnoletnich) 

 

 

Niniejszy formularz należy dołączyć do zgłaszanej pracy. 

Prosimy o staranne wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych. 

  



ZAŁĄCZNIK 5 – Formularz zgłoszeniowy kategoria V 

 

Ponadregionalny Konkurs Norwidowski 

„Do kraju tego…” 

 

Kategoria V – konkurs fotograficzny bez ograniczeń wiekowych  

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię i nazwisko Uczestnika  

Adres zamieszkania  

Data urodzenia  

Numer telefonu   

Numer telefonu rodzica/opiekuna  
(dotyczy niepełnoletnich) 

 

Adres e-mail   

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego punkty.  

Data  

Podpis Uczestnika  

Podpis rodzica/opiekuna  
(dotyczy niepełnoletnich) 

 

 

Niniejszy formularz należy dołączyć do zgłaszanej pracy. 

Prosimy o staranne wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych. 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK 6 – oświadczenie RODO dla niepełnoletnich 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik niepełnoletni) 
 

Na podstawie 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 osobowych). 

 

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego 

dziecka biorącego udział w Ponadregionalnym Konkursie Norwidowskim „Do kraju tego…” przez 

administratora: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 

Trzciana 353C, tel. 17 85 14 438, e-mail gcksir1212@gmail.com.  

 

II. Jak również udzielam zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas konkursu za 

pomocą technik fotograficznych i nagraniowych. Administrator zastrzega sobie prawo dokumentowania 

i późniejszego wykorzystania zdjęć, prezentacji, publikacji (bez wypłacania honorariów) w mediach 

dokumentujących i promujących działalność Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy 

z siedzibą w Trzcianie (strona www.swilcza.com.pl, Facebook GCKSiR w Trzcianie, Kwartalnik 

Trzcionka).  

 

III. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:  

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

pisemnie na adres siedziby administratora.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda (zgoda opiekuna prawnego).  

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz 

(obsługa prawna, informatyczna itp.).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez 

okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.  

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka), ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  

 

 

 

                                                                    

………………………………………………………………………. 
              Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

  

mailto:gcksir1212@gmail.com
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ZAŁĄCZNIK 7 – oświadczenie RODO dla pełnoletnich 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (uczestnik pełnoletni) 
 

Na podstawie 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 osobowych). 

 

I. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

niezbędnym do organizacji Ponadregionalnego Konkursu Norwidowskiego „Do kraju tego…” przez 

administratora: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, 36-071 

Trzciana 353C, tel. 17 85 14 438, e-mail gcksir1212@gmail.com.  

 

II. Jak również udzielam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas konkursu za 

pomocą technik fotograficznych i nagraniowych. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania  

i późniejszego wykorzystania zdjęć, prezentacji, publikacji (bez wypłacania honorariów) w mediach 

dokumentujących i promujących działalność Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy 

z siedzibą w Trzcianie (strona www.swilcza.com.pl, Facebook GCKSiR w Trzcianie, Kwartalnik 

Trzcionka). 

 

III. Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a, że:  

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie 

na adres siedziby administratora.  

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest moja zgoda.  

3. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz 

(obsługa prawna, informatyczna itp.).  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez 

okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.  

5. Mam prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

7. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.  

 

 

 

                                                                                           

………………………………………………………………………. 

                         Data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
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