
SOWIOGÓRSKI BAJARZ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA
Konkurs online 2021

§1
Organizatorzy

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dzierżoniowie i Towarzystwem Przyjaciół 
Bielawy. 
2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2 
Cele Konkursu

1.  Zaangażowanie młodzieży w poznawanie historii regionu,
2. Odkrywanie tożsamości regionalnej,
3. Możliwość publicznej prezentacji,
4. Promocja uzdolnionej młodzieży.

§3 
Uczestnicy

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu Dolnego Śląska.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach wiekowych:

• kategoria I - uczniowie klas I - IV szkół podstawowych,
• kategoria II - uczniowie klas V - VIII szkół podstawowych,
• kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub 
prawnych opiekunów i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych
(tylko na cele organizacji konkursu).

§4
Zasady ogólne

1. Konkurs odbywa poprzez platformę internetową „Sieć w domu” – animacja regionalna.
2. Konkurs polega na opowiedzeniu lub przeczytaniu w najbardziej kreatywny sposób
legendy związanej z regionem Gór Sowich. 
3. Uczestnik może sam wybrać i przygotować legendę lub może skorzystać z materiałów 
zamieszczonych na stronie siecwdomu@mokisbielawa.pl w zakładce „konkursy”.



4. Udział w konkursie jest indywidualny i jednoosobowy.
5. Podczas prezentacji uczestnicy mogą posługiwać się bezpośrednio materiałem 
literackim (czytać z książki). Dopuszczone jest wykorzystanie kostiumów i rekwizytów.
6. Prezentacja filmowa powinna zostać nagrana w sposób czytelny i zamieszczona
na dowolnym videoportalu w internecie (np. youtube) i opisana w następujący sposób:
Tytuł legendy, imię i nazwisko oraz dopisek – Bajarz, konkurs „Sieć w domu” animacja
regionalna.
7. Na adres e-mail organizatora, tj. konkursy@mokisbielawa.pl należy wysłać link do 
nagranej prezentacji, wypełnioną ręcznie i zeskanowaną kartę zgłoszenia oraz skan 
podpisanego przez rodzica/opiekuna z oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Karta zgłoszenia wraz ze wzorem oświadczenia są integralną częścią
regulaminu i znajdują się poniżej jego treści.

§5
Terminy

1. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: konkursy@mokisbielawa.pl
do dnia 28.05.2021 r. Informacje i szczegóły: tel. 74 83 37 04 lub drogą e-mailową
konkursy@mokisbielawa.pl.
2. Wyniki konkursu będą ogłoszone 11 czerwca o godz. 18.00 na stronie Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie oraz 
profilach organizatorów na portalu społecznościowym Facebook.

§5
Nagrody

1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu Organizator powoła jury, które będzie zwracać 
szczególną uwagę na dobór legendy umiejscowionej w regionie Przedgórza Sudeckiego, 
wykonanie, kulturę słowa, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne.
2. Jury przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody finansowe :

• 1 miejsce 300 zł,
• 2 miejsce 200 zł,
• 3 miejsce 100 zł.

§7
Postanowienia końcowe

1. Osoby niepełnoletnie reprezentuje opiekun i on jest odpowiedzialny za ewentualny 
odbiór nagrody. 
2. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego 
ostateczna interpretacja należy do organizatora.
3. Zgłoszenia niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie
oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w 
konkursie.

Informacje o Konkursie można uzyskać z ramienia MOKiS Bielawa: 
Jarosław Florczak 
e-mail: jarek@mokisbielawa.pl
Tel. 74 83 37 404



KARTA ZGŁOSZENIA
SOWIOGÓRSKI BAJARZ - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 

Konkurs online 2021

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA …………………………………………………………………………………………………….....................................................

TELEFON……………………..........…...……................................   EMAIL........................................................................................................

Klasa……………...........................  

Nazwa Szkoły  (podstawowa/ponadpodstawowa) i miejscowość......................................................................................
 
………………………………………………......................................................................................................................................................................

TYTUŁ LEGENDY   …............................................................…………….....................................................................................................

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

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO (rodzic lub nauczyciel)............................................................................

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

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i została mi doręczona klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach ww. konkursu.
                                             

….........................................
 CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA

…………………………………………………………………………………………………

PODPIS UCZESTNIKA (W PRZYPADKU GDY JEST PEŁNOLETNI)
 
 

Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
( zeskanować i przesłać e-mailem na adres konkursy@mokisbielawa.pl ) 

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, 
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa, tel. (74) 833 74 04, tel./fax. (74) 833 30 07

konkursy@mokisbielawa.pl

mailto:konkursy@mokisbielawa.pl


OŚWIADCZENIE I ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO 
NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO W KONKURSIE 

Ja, niżej podpisana/-y,……………….......................………………………...…, zgodnie z REGULAMINEM
KONKURSU  KRASOMÓWCZEGO „SOWIOGÓRSKI  BAJARZ  –  EDYCJA  DOLNOŚLĄSKA  konkurs
online 2021”, którego organizatorem jest  Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie  we
współpracy  ze  Starostwem  Powiatowym  w  Dzierżoniowie  i  Towarzystwem  Przyjaciół
Bielawy, działając jako opiekun prawny małoletniej/-ego ….....…………………………………………………………
wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo w tym konkursie. Jednocześnie oświadczam, że
znana  jest  mi  treść  ww.  REGULAMINU  „SOWIOGÓRSKI  BAJARZ  –  EDYCJA  DOLNOŚLĄSKA
konkurs  online  2021”  oraz  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych
osobowych/danych osobowych osoby małoletniej* do celów:

 uczestnictwa w konkursie;
 udostępnienia  mojego  wizerunku/*wizerunku  osoby  małoletniej,  którego  jestem

opiekunem prawnym oznaczonego imieniem i nazwiskiem - dane w tym zakresie
mogą zostać upublicznione w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego – zgodnie
z  regulaminem  konkursu  (strona  internetowa  Powiatu  Dzierżoniowskiego  -
www.pow.dzierzoniow.pl;  profil  Powiatu Dzierżoniowskiego na portalu Facebook,
strona  internetowa  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  w  Bielawie  -
www.mokisbielawa.pl).

* podkreślić odpowiednio

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

Adres e-mail: ……………………...........

 …………......................…………………..........
Data i czytelny podpis

..................................... ............................. .................................
      imię i nazwisko            data            podpis

http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.pow.dzierzoniow.pl/


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH SOWIOGÓRSKIEGO BAJARZA - EDYCJA DOLNOŚLĄSKA 

Konkurs online 2021

Realizując  wymogi  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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

1. administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury
i Sztuki w Bielawie z siedziba: ul. Piastowska 19a 58-260 Bielawa. 

2. dalszych  informacji  w  zakresie  przetwarzania  danych  osobowych  udziela  inspektor
ochrony danych (dane kontaktowe - e-mail: biuro@mokisbielawa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym  imię i  nazwisko,  adres e-mail oraz
wizerunek będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w  DOLNOŚLĄSKIM  KONKURSIE
KRASOMÓWCZYM „SOWIOGÓRSKI BAJARZ – EDYCJA DOLNOŚLĄSKA konkurs online 2021”
organizowanym  przez  Miejski  Ośrodek  Kultury  i  Sztuki  w  Bielawie i  promocji  tego
wydarzenia - na podstawie Pani/Pana zgody - podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych: art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

4. konsekwencją  niepodania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych,  o  których  mowa
w pkt 3, będzie brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5. przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zdjęć w celu uczestniczenia w ww.
konkursie  oznacza  jednocześnie  wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  Pani/Pana  danych
osobowych;

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym  imię i  nazwisko,  adres e-mail oraz
wizerunek  będą  przetwarzane  w celach  wskazanych  w  pkt  3  na  stronie  internetowej
www.  mokisbielawa.pl   oraz w ramach profilu Facebook oraz na stronach internetowych
Miejskiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  w  Bielawie  (www.mokisbielawa.pl
i  www.siecwdomu.mokisbielawa.pl)  i  Powiatu  Dzierżoniowskiego   (administrator  nie
będzie przekazywać tych danych innym odbiorcom).

7. Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach
gromadzonej dokumentacji konkursu - okres przechowywania danych osobowych wynika
z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; Podstawa prawna przetwarzania
danych w celach archiwalnych: art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

8. posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz
ich  poprawiania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  przenoszenia  danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania;

9. w przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pan/
Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  ale  nie
będą  przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym
profilowania  („profilowanie”  oznacza  formę  zautomatyzowanego  przetwarzania  danych
osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych
osoby  fizycznej,  w  szczególności  do  analizy  lub  prognozy  aspektów  dotyczących
osobistych preferencji i zainteresowań);

11. administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

http://www.siecwdomu.mokisbielawa.pl/
http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.mokisbielawa.pl/

