
„ZARAŻAMY TWÓRCZOŚCIĄ” - REGULAMIN KONKURSU NA NAGRANIE 

WIERSZA/PIOSENKI O ZDROWIU 

 

 

Organizator: Gmina Przemęt, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

 

Cele konkursu: 

1. Propagowanie edukacji prozdrowotnej. 

2. Propagowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, dbania o higienę. 

3. Uczenie wyrażania swojej indywidualności, uczuć i przeżyć przez twórczość artystyczną. 

4. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształtowanie kreatywności. 

6. Zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką konkursu. 

7. Rozwijanie umiejętności korzystania z możliwości techniki – kamera, aparat, telefon, tablet. 

 

Kategorie: 

I kategoria – do lat 6 

II kategoria – 7 lat – 9 lat  

III kategoria – 10 lat – 14 lat 

IV kategoria – 15 lat – 18 lat 

 

Kryteria oceny: 

1. Samodzielność wykonania pracy. 

2. Kreatywność i oryginalność. 

3. Nawiązanie do tematyki konkursu. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu powiatu wolsztyńskiego. 

2. W konkursie biorą udział treści wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu. 

3. Tekst powinien być autorski, nie kopiowany od innych autorów. 

4. Zabrania się używania wulgaryzmów. 

5. Wykonanie piosenki dopuszcza się w kilku wersjach:  

- a capella,  

- z gotowym podkładem muzycznym, 

-  z własnym akompaniamentem instrumentalnym. 

6. Wiersz/piosenka powinna nawiązywać tematycznie do edukacji prozdrowotnej, zdrowych 

nawyków, poprawnych zachowań. 



7. Wykonanie wiersza/piosenki tylko i wyłącznie przez uczestnika konkursu. 

8. Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane. 

9. Nagranie powinno być zapisane w formacie: *.mp4. 

10. Nagrania powinny zachować dopuszczalną długość czasową – maksymalnie 2:00 min, nie 

mniej niż 1:40 min. 

11. Plik z przesłanym nagraniem powinien być podpisany następująco: imię, nazwisko, wiek. 

12. Uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę. 

13. Do pracy należy dołączyć ręcznie wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie skanu lub 

zdjęcia. 

14. Przekazanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu konkursu. 

15. Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres e - mail promocja@gckib.org.pl 

do dnia 15.04.2020 r. 

16. Wszystkie nagrania biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora, który 

zastrzega sobie prawo do ich publikacji. 

17. Kontakt telefoniczny i e-mail (65) 619 34 85, promocja@gckib.org.pl 

 

 

Ocena prac: 

1. Prace zostaną ocenione przez powołaną Komisję Konkursową. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

3. Z każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci, którzy otrzymają dyplomy i atrakcyjne 

nagrody. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej www.gckib.org.pl do dnia 

24.04.2020 r., laureaci zostaną poinformowani mailowo. 

5. O terminie wręczenia nagród dla laureatów konkursu Organizator poinformuje na stronie 

internetowej GCKiB w Przemęcie www.gckib.org.pl oraz na profilu 

https://www.facebook.com/gckibprzemet/ 

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocja@gckib.org.pl
mailto:promocja@gckib.org.pl
http://www.gckib.org.pl/
http://www.gckib.org.pl/
https://www.facebook.com/gckibprzemet/


 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU 

 

„ZARAŻAMY TWÓRCZOŚCIĄ” - KONKURS NA NAGRANIE WIERSZA/PIOSENKI O 

ZDROWIU 

 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania .…………………………………………………………………. 

 

Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………. 

 

Kategoria (odpowiednie podkreślić)  
I kategoria – do lat 6 

II kategoria – 7 lat – 9 lat  

III kategoria – 10 lat – 14 lat 

IV kategoria – 15 lat – 18 lat 

Oświadczam, że treść regulaminu jest mi znana 

     

       …………………………………………. 

                 (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udziału w konkursie „ZARAŻAMY 

TWÓRCZOŚCIĄ” - KONKURS NA NAGRANIE WIERSZA/PIOSENKI O ZDROWIU  

 

organizowany przez Gminę Przemęt oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie w 

celach promocyjno-marketingowych. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na zasadach określonych w regulaminie 

konkursu.   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do 

udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: 

a) zbierania i przetwarzania informacji o wynikach konkursu, 

publikowania listy laureatów i wyróżnionych uczestników na stronie internetowej, profilu 

facebook organizatora, Gminy Przemęt oraz w informatorze „Kurier Przemęcki”, 

publikowania udziału w uroczystych podsumowaniach konkursu oraz nagraniach telewizji 

Leszno (zdjęcia, materiał filmowy itp.). 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku autora 

przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Przemęcie, w tym w szczególności na potrzeby 

działalności promocyjno-marketingowej GCKiB prowadzonej za pośrednictwem: 

a) wystaw organizowanych przez GCKiB, 

b) witryny internetowej GCKiB, 

c) profilu facebook GCKiB, 

d) telewizji Leszno, 

e) witryny internetowej Gminy Przemęt, 

            f) informatora „Kurier Przemęcki”.  

   

       …………………………………………. 



 

   Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

w  Przemęcie z siedzibą w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16, 64-234 Przemęt; 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Natalia Ratajewska   

            @: ochronadanychosobowych24@gmail.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach: 

a) organizacja i przeprowadzenie Konkursu, w tym identyfikacja Uczestników i 

weryfikacja spełnienia przez nich warunków uprawniających do udziału w Konkursie 

określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazanie nagród Uczestnikom 

wytypowanym na Laureatów Konkursu; 

b) wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez Uczestników pracy 

konkursowej  w  materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz prezentacjach 

pokonkursowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego  

w publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO), tj. przeprowadzenie postępowania konkursowego ( tj. konkursy, 

olimpiady, i turnieje). 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez 

rodzica, bądź opiekuna prawnego Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Konkursu. 

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane zostaną ujawnione członkom Kapituły. 

8. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia, w dowolnie wybranym przez siebie 

momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury i 

Biblioteka w Przemęcie, niemniej jednak wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie 

zgody udzielonej przed jej wycofaniem. Następstwem wycofania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych Uczestnika jest zakończenie jego uczestnictwa w Konkursie. 

9. Poza prawem do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnik 

zachowuje prawo do: sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia 

swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), oraz 

sprzeciwu (art. 21 RODO). 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzania konkursu oraz do celów archiwalnych tj. 5 lat zgodnie z kategorią 

archiwalną określoną w rzeczowym wykazie akt GCKiB w Przemęcie. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

profilowane. 

12. Przysługuje Pani/Panu* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych – 

narusza przepisy prawa. 
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