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REGULAMIN 2023 

XXIX wojewódzki Konkurs Gawędziarski  

„Śląskie Beranie” 

dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz uczestników dorosłych województwa 

opolskiego. 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32A, 
tel.:774617284, e-mail:sekretariat@spizbicko.pl 

 

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,  

 uznanie i zachowanie odrębności kulturowej oraz dorobku Śląska jako dziedzictwa 
kulturowego Polski i Europy. 

II. USTALENIA REGULAMINOWE i TERMINARZ: 

etap wojewódzki – 12 maja 2023 r. (piątek), godz. 9.00 (obowiązkowa rejestracja uczestników 
od 8.00- do 8.45) 

W finale wojewódzkim w tym roku uczestnicy prezentują się w kategorii 
występów indywidualnych- monologów lub scenek rodzajowych- do wyboru. 

Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe: 

I kategoria- przedszkolaki, 

II kategoria- uczniowie klas I-III, 

III kategoria- uczniowie klas IV-VI, 

IV kategoria- uczniowie klas VII-VIII, 

V kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli. 

Szkoły mają prawo zgłosić do konkursu jedną scenkę w każdej kategorii oraz po dwa monologi 
w kategoriach I i II (przedszkola i klasy I-III) i jeden monolog w kategoriach III i IV (klasy IV-VI 
i klasy VII-VIII).  

Jeśli zgłaszającym jest instytucja, np. dom kultury i były przeprowadzane eliminacje 
miejskie/gminne można zgłosić po dwie scenki w każdej kategorii i w monologach po trzech 
uczestników w kategoriach I i II (przedszkola i klasy I-III) oraz po dwóch uczestników 
w pozostałych kategoriach. 
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III. WYMAGANIA KONKURSOWE: 

Występy indywidualne- uczestnicy przystępujący 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, obchodów świąt,  
uroczystości rodzinnych obchodzonych dawniej lub innych wydarzeń, również współczesnych. 
Mogą dotyczyć również rodzimych bajek, baśni, podań i legend.  Czas prezentacji 
występów zespołowych – do 10 minut. 

Organizatorzy proponują i zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: 
ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny- 
Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane z zależnością 
człowieka i jego życia z naturą, przyrodą, prezentacja ważnych, ciekawych dla regionu 
postaci, a także problemy współczesne. 

1. Wymagania: 

1) Teksty muszą być wygłoszone w gwarze śląskiej.  
2) Przekroczenie czasu skutkuje obniżeniem punktacji przez Jury, przerwaniem występu! 
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. 
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich innych autorów. 

IV. ZGŁOSZENIA: 

1. Zgłoszenia dokonuje placówka (przedszkole/szkoła/dom kultury), w przypadku dorosłych 
osobiście.  

2. Zgłoszenia udziału w konkursie można wysłać pocztą lub drogą mailową na adres: 

Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32A,  

47-180 Izbicko,  

tel.  77 – 4617284, e-mail: beranie@spizbicko.pl 

Osoby do kontaktu: Sylwester Kuczma, tel. 579470711 

Aneta Kurek, tel. 605825649 

sekretariat szkoły:774617284 

3. Termin zgłoszeń do 28 kwietnia 2023 roku. 

4. W zgłoszeniach dotyczących uczniów/przedszkolaków należy podać dane wg kart zgłoszeń 

- załączniki nr 1 lub 2. 

5. Do zgłoszeń uczniów/przedszkolaków należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych 

na udział dziecka w konkursie – załącznik- nr 4 oraz oświadczenia 

nauczycieli przygotowujących ucznia do Konkursu – załącznik nr 5. w przypadku zgłoszeń 

osób dorosłych (zgłoszeń indywidualnych) należy wypełnić zgłoszenie do Konkursu 

oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3 i 6. 

6. W przypadku przygotowania monologu, scenki opartych na legendzie/ podaniu należy podać 

tytuł  oraz źródło. 
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7. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie tekstu monologu drogą mailową lub na płycie CD- 

kontynuacja tworzenia zbioru prezentowanych monologów i scenek z poszczególnych 

edycji konkursu. 

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej w Izbicku: www.spizbicko.pl, Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl 

oraz Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (zakładka: konkursy tematyczne). 

http://www.spizbicko.pl/
http://www.izbicko.pl/
http://www.kuratorium.opole.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

Przedszkola- Szkoły Podstawowe- Szkoły Ponadpodstawowe 

Zgłoszenie udziału 

w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie 
Beranie”  

12.05.2023 r. 

Gmina  _________________________________________________________________________ 

Występy indywidualne 

1. Imię i nazwisko dziecka/ucznia:  

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

lat……………… klasa………………………………… 

Tytuł prezentacji: 

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

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

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

Nazwa………………………………………………………………………………………………

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

adres: 

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

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

kontakt (telefon, mail) 

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

5. imię i nazwisko opiekuna: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Przedszkola- Szkoły Podstawowe- Szkoły Ponadpodstawowe 

Zgłoszenie udziału 

w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim  

„Śląskie Beranie” 12.05.2023 r. 

Scenki rodzajowe 

Gmina: ________________________________________________________________________ 

1. Imiona i nazwiska uczniów, liczba uczestników:  

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………………………… 

2. Tytuł prezentacji: 

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

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

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

Nazwa……………………………………………………………………………………………………

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

adres: 

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

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

kontakt (telefon, mail) 

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

Imię i nazwisko opiekuna: 

….………………………………………………………………………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DOROŚLI 

Zgłoszenie udziału 

w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie 
Beranie”  

12.05.2023 r. 

Zgłoszenie indywidualne - monologi: 

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Tytuł prezentacji: 

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

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

3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail):  

Imię i nazwisko 

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

adres: 

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

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

kontakt (telefon, mail) 

………………………………………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

NA UDZIAŁ DZIECKA w XXIX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE GAWĘDZIARSKIM 

„ŚLĄSKIE BERANIE” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH/PONADPODSTAWOWYCH ORAZ DZIECI PRZEDSZKOLI 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

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

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

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

…………………………………………………………………………………………………….Adres 

1. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody ٭na udział mojego syna/córki:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” dla uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli województwa opolskiego (dalej jako 
Konkurs), którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku (dalej jako 
Organizator) na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie 
Organizatora www.spizbicko.pl, oraz w jego siedzibie. 
2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego 

syna/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/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, oraz zamieszczenie w serwisie społecznościowym (Facebook). 

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.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) przez Organizatora, poprzez ich użycie w materiałach 

reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (np. 

Internet, telewizja, druk), publiczne wyświetlanie, oraz zamieszczenie w serwisie 

społecznościowym (Facebook). 

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 na odwrocie 

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.). 

 

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

Data      Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

* Niepotrzebne skreślić 
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Informacja dotycząca przewarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca 
w Izbicku z siedzibą przy ul. 15 Grudnia 32A, 47 - 180 Izbicko. 

2.  Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email 
sekretariat@spizbicko.pl, telefonicznie pod numerem tel. 77 4617284, lub pisemnie 
na adres siedziby Administratora. 

3. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez 668620696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, 
promowanie postaw proedukacyjnych, wyróżnienie laureatów. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) 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). 

6. Informacja o kategoriach odbiorców, którym w związku z organizacją Konkursu 
zostaną lub mogą zostać przekazane dane osobowe: 
a) Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko; 
b) Patronom Medialnym; 
c) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora; 
d) Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa 

uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych 
z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane 
osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 
wykazem Akt, prowadzonym przez Administratora. 

9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

10. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub 
w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. 
Niewyrażenie zgody uniemożliwi udział dziecka w Konkursie. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

mailto:sekretariat@spizbicko.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

OŚWIADCZENIE  

NAUCZYCIELA PRZYGOTOWUJĄCEGO DZICKO DO KONKURSU DOTYCZĄCE 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

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

Imię i nazwisko nauczyciela 

…………………………………………………………………………………………………

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

Miejsce zatrudnienia 

1. Deklaruję swój na udział w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” 
dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli województwa 
opolskiego (dalej jako Konkurs), którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa 
im. F. Myśliwca w Izbicku z siedzibą przy ul. 15 Grudnia 32A, 47 - 180 Izbicko (dalej jako 
Organizator) na zasadach określonych w regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie 
Organizatora www.spizbicko.pl, oraz w jego siedzibie. 

2. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody * na publikację moich danych osobowych w zakresie 

imienia, nazwiska, miejsca pracy, uzyskanego wyniku przez Organizatora, poprzez ich użycie 

w materiałach reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich 

typach mediów (np. Internet, telewizja, druk), publiczne wyświetlanie, oraz zamieszczenie 

w serwisie społecznościowym (Facebook). 

3. wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭ na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie 

rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie, zgodnie z treścią 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  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, oraz zamieszczenie w serwisie 

społecznościowym (Facebook). 

4. 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.). 

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 na odwrocie 

niniejszego oświadczenia.  

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

Data                    Czytelny podpis nauczyciela 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca 
w Izbicku z siedzibą przy ul. 15 Grudnia 32A, 47 - 180 Izbicko. 

2.  Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email 
sekretariat@spizbicko.pl, telefonicznie pod numerem tel. 77 4617284 lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 

3. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez 668620696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, 
promowanie postaw proedukacyjnych, wyróżnienie laureatów. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) 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). 

6. Informacja o kategoriach odbiorców, którym w związku z organizacją Konkursu 
zostaną lub mogą zostać przekazane dane osobowe: 

a) Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko; 
b) Patronom Medialnym; 
c) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora; 
d) Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa 

uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych 
z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe, 
w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora; 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
organizacji międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 
wykazem Akt, prowadzonym przez Administratora. 

9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

10. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub 
w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie 
zgody uniemożliwi mi udział w Konkursie. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania. 

mailto:sekretariat@spizbicko.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

OŚWIADCZENIE 

UCZESTNIKA KONKURSU (OSOBY DOROSŁEJ) DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

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

Imię i nazwisko 

1. Deklaruję swój udział w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”  

(dalej jako Konkurs), którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca 

w Izbicku z siedzibą przy ul. 15 Grudnia 32A, 47 - 180 Izbicko (dalej jako Organizator) na 

zasadach określonych w regulaminie Konkursu, dostępnym na stronie Organizatora 

www.spizbicko.pl, oraz w jego siedzibie. 

 
 2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭ na publikację moich danych osobowych w zakresie 

imienia, nazwiska, uzyskanego wyniku przez Organizatora, poprzez ich użycie w materiałach 

reklamowych i promocyjnych oraz informacjach prasowych, we wszelkich typach mediów (np. 

Internet, telewizja, druk), publiczne wyświetlanie, oraz zamieszczenie w serwisie 

społecznościowym (Facebook). 

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody٭ na nieodpłatne, nieograniczone terytorialnie 

rozpowszechnianie mojego wizerunku w związku z udziałem w Konkursie, zgodnie z treścią 

art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  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, oraz zamieszczenie w serwisie 

społecznościowym (Facebook). 

4. 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.). 

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 na odwrocie 

niniejszego oświadczenia.  

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

Data                    Czytelny podpis uczestnika  

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca 
w Izbicku z siedzibą przy ul. 15 Grudnia 32A, 47 - 180 Izbicko. 

2.  Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email 
sekretariat@spizbicko.pl, telefonicznie pod numerem tel. 77 4617284, lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 

3. Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych poprzez 668620696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, 
promowanie postaw proedukacyjnych, wyróżnienie laureatów. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 
dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt a) 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). 

6. Informacja o kategoriach odbiorców, którym w związku z organizacją Konkursu 
zostaną lub mogą zostać przekazane dane osobowe: 

a) Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko; 
b) Patronom Medialnym; 
c) Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora; 
d) Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa 

uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych 
z działalnością Administratora, które to informacje mogą obejmować dane osobowe, 
w tym w szczególności organy nadzorcze wobec Administratora. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, 
organizacji międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym 
wykazem Akt, prowadzonym przez Administratora. 

9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

10. Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub 
w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.  

12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Niewyrażenie 
zgody uniemożliwi mi udział w Konkursie. 

13. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

mailto:sekretariat@spizbicko.pl

