
Regulamin Konkursu Miedźniańskie Talenty ‘2023 

pod patronatem Wójta Gminy Miedźna  
 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady 

przeglądu konkursowego, zwanego dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorami Konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w 
Woli oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej  z siedzibą w Woli, zwani dalej 
„Organizatorem”. 
3. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Miedźna 
4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień 

Regulaminu i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 
 

II. Cele konkursu 
 

● rozwijanie kreatywności uczestników konkursu 

● promowanie talentów 

● popularyzacja działań artystycznych 

● promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu 

● integracja dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę. 

 

III. Uczestnicy Konkursu 
 

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu 

Gminy Miedźna chcący zaprezentować swoje umiejętności 
lub nietypowe zainteresowania, np.: wokalne, taneczne, gra na instrumentach, 
sportowe, parodystyczne, komiczne, aktorskie, cyrkowe itp., czyli pochwalić się 

oryginalnym talentem. Uczestnikiem Konkursu może być osoba lub grupa osób np. 
zespół muzyczny lub grupa taneczna jako uczestnik zbiorowy. 
Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 
1. uczniowie szkół podstawowych klasy 1−3 

2. uczniowie szkół podstawowych klasy 4−6 

3. uczniowie szkół podstawowych klasy 7−8 
 

IV. Prezentacja 
 

Uczestnicy prezentują jeden utwór/jeden talent.  
Prezentacja nie może być dłuższa niż 10 minut. 
O kolejności prezentacji decydują organizatorzy. Informacja o kolejności występów 
zostanie podana do wiadomości godzinę przed planowanym rozpoczęciem 
Konkursu.  
 
V. Termin i miejsce imprezy 
 

Prezentacje konkursowe odbędą się 18 maja 2023 r. (czwartek)  
Ogłoszenie wyników nastąpi w tym samym dniu. 
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli ul. Pszczyńska 110  
Uczestnicy muszą być pod opieką osoby dorosłej. 
 



 

VI. Warunki uczestnictwa 
 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie karty uczestnictwa 

i dostarczenie jej do 05.05.2023 r. osobiście do siedziby GOK przy pl. Pszczyńskiej 
110 lub drogą mailową na adres: gok@miedzna.pl  Karta uczestnictwa 

powinna zostać podpisana przez rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika. 
 

VII. Ocena i nagrody 
 
Prezentacje konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez 

Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne. 
Organizator przewidział nagrody dla osób, które zdobędą I, II, III miejsca oraz 
wyróżnienia. 
Nagrody zostaną przyznane w każdej z kategorii wiekowej. 
Laureaci Konkursu Miedźniańskie Talenty są zobowiązani wystąpić podczas imprezy 
plenerowej z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 11 czerwca 2023 r. w Woli.  
 

VIII. Informacje dodatkowe 
 

Organizator zapewnia: sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, rzutnik multimedialny 
mikrofony, możliwość odtwarzania na pendrive. Potrzeby w tym zakresie należy 
wpisać w karcie zgłoszeń. 
Przesłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 

IX. Postanowienia końcowe 
 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Miedźnej z siedzibą w Woli. 
2. Uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami przyjeżdżają na własny koszt. Mile 
widziana publiczność dopingująca swojego faworyta.  
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu 

oraz pozostałych terminów. 
4. Warunkiem otrzymania nagrody/wyróżnienia jest osobiste odebranie 

nagrody przez Uczestnika lub jego opiekuna prawnego, w miejscu 

i czasie wskazanym przez Organizatora. 
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika turnieju/konkursu przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Miedźnej z s. w Woli dla potrzeb niezbędnych do organizacji imprezy. Wyrażam nieodp łatnie zgodę na zamieszczanie zdjęć zawierających

wizerunek uczestnika turnieju/konkursu w materiałach rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych i informacyjnych GOK oraz na

umieszczenie i publikację ww. zdjęć lub filmów na stronie internetowej www.gok.miedzna.pl, www.miedzna.pl i w gazecie „Gminne Sprawy”.

…………………………………. ................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego

uczestnika przeglądu / podpis pełnoletniego uczestnika*)

INFORMACJ A o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

I. Administrator danych osobowych
Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Pszczyńska 110,43-225 Wola.

II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył InspektoraOchrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować przez e-mail:
iod@gok.miedzna.pl; telefon: 512 237 423; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka jest udziałw imprezie oraz promocja
Gminnego OśrodkaKultury w Miedźnej z s. w Woli i Gminy Miedźna (art. 6 ust. l, lit. a RODO1).
IV.Odbiorcy danych

Gmina Miedźna,ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna,miesięcznik gminy Miedźna ,,Gminne Sprawy".
V. Przekazywaniedanych dopaństw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane poza teren Polski/UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI.Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
VII. Twoje prawa
Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich/dziecka danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich/dziecka danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie mapodstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka,możesz zażądać abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych
Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na temat Pani/Pana // Pani/Pana dziecka |lub przetwarzamy je

bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego
przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw "marketingowy"

Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację
Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w

celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do
sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas

danych osobowych Pani/Pana // Pani/Pana dziecka są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka są nam niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące

Pani/Pana // Pani/Pana dziecka, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych
bezpośrednio innemu podmiotowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana // Pani/Pana dziecka niezgodnie z prawem może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie

będziewpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne leczniezbędne do wzięcia udziału w imprezie.

…………………………………. ................................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego

uczestnika przegl ądu / podpis pełnoletniego uczestnika*)

* Niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
119, s. 1)



Konkurs „Miedźniańskie Talenty 2023” 

Karta uczestnictwa 

 

I. Dane uczestnika konkursu: 

Imię:.......................................................................................................................................................... 

Nazwisko:.................................................................................................................................................

Wiek:......................................................................................................................................................... 

Klasa i szkoła: ......................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego):................................................................................ 

Numer telefonu kontaktowego:.......................................... E-mail:.................................................. 

II. Informacje o prezentowanym występie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Potrzeby techniczne do prezentacji: 

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

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

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

IV. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu przeglądu konkursowego 

Miedźniańskie Talenty ’2023 i akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie. 

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w 

formie fotograficznej i filmowej) przez Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z siedzibą w 

Woli. 

 Oświadczam, że zgoda dotyczy zdjęć oraz materiału filmowego przedstawiających 

wizerunek mojego dziecka, dokumentujących udział w Konkursie „Miedźniańskie Talenty 

2023” organizowanym przez GOK oraz że rozpowszechnianie przez GOK wizerunku mojego 

dziecka w formie zdjęć i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń 

czasowych za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych GOK. 

 

…………………………………………………………………. 

Podpis uczestnika konkursu 

 

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

podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


