
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

„Winsujymy nasym Dziadkom” 

GOK.4020.1.2021 

 

 

Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie 

 

 

CELE KONKURSU 

§1 

 

Celem konkursu jest:  

 Zacieśnianie więzi rodzinnych 

 Pielęgnowanie folkloru Podhala 

 Pobudzenie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

§2 

 

 Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania nagrania video z życzeniami dla swojej 

babci i dziadka. Życzenia należy zaprezentować w gwarze podhalańskiej a uczestnik konkursu 

zobowiązany jest do założenia stroju regionalnego na czas nagrania. Dozwolone są różne 

formy życzeń (słowne, muzyczne) 

 Nagranie nie może przekraczać 1,5 minuty 

 Nagranie powinno być zrealizowane w pionie 

 W nagraniu może wziąć udział rodzeństwo 

 W przypadku problemów technicznych, związanych z wysłaniem filmiku, prosimy o kontakt 

 z biurem GOK pod nr. telefonu 722 277 207 (10.00-18.00) 

 

  KATEGORIE WIEKOWE 

 §3 

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

 KATEGORIA I: dzieci do 10 lat włącznie 

 KATEGORIA II:  dzieci i młodzież od 11 do 15 lat włącznie 

 

 

NADSYŁANIE NAGRAŃ 

§4 

 

1. Termin nadsyłania nagrań: Do 19 stycznia 2021 roku, do godz. 18:00.  

2. Sposób nadesłania nagrania: Nagranie należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: 

gok@poronin.pl.  

E- mail musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko prawnego opiekuna, numer 

kontaktowy do prawnego opiekuna a także oświadczenie o następującej treści: "Zapoznałem 

się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich i mojego dziecka danych 

osobowych, znajdującymi się w regulaminie konkursu „Winsujymy nasym Dziadkom” 

a także oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka 

danych osobowych  (w tym wizerunku uwiecznionego na przesłanym nagraniu) przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie w związku z konkursem „Winsujymy nasym 
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Dziadkom” oraz na opublikowanie nagrania na stronie facebooka Gminnego Ośrodka 

Kultury w Poroninie. 

3. Zgłoszenia bez podanej wyżej treści nie będą brane pod uwagę w ocenie występów. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu: Nastąpi 21 stycznia. O formie wręczania nagród, dacie oraz 

godzinie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.    

 

 

NAGRODY 

§5 

 

Jury oceni nadesłane nagrania przyznając: 

NAGRODĘ I oraz wyróżnienia w obu kategoriach 

 

§6 

 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto zdobywcy pierwszych nagród otrzymają bukiety 

kwiatów dla swoich Dziadków z okazji ich święta. 

 

§7 

Wszystkie nadesłane nagrania zostaną opublikowane na stronie facebooka Gminnego Ośrodka Kultury 

w Poroninie. 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie,  

ul. J. Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie jest 

Gminny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. J. Piłsudskiego 5, Poronin 34-520, 

ochronadanych@poronin.pl. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją konkursu 

„Winsujymy nasym dziadkom” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celach wyszczególnionych w punkcie 3 przez 

okres 5 lat po nagraniach.  

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych i cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie „Winsujymy nasym 

dziadkom” 
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9. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym; 

nieudzielenie zgody nie niesie ze sobą konsekwencji prawnych. 


