Regulamin konkursu
I konkurs historyczny „Polska Niepodległa” 2021
§1
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu pt. „I konkurs historyczny „Polska Niepodległa”, jest MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Mordach, zwany dalej „Organizatorem”.
§2
Cele i uczestnicy Konkursu
1. Celami głównymi Konkursu są:


pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny
mieszkańców gminy Mordy;



kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych
narodu polskiego.



zwrócenie uwagi na konieczność zachowania pamięci o przeszłości.



popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem
kulturowym

2. Jednoetapowy Konkurs jest adresowany do wszystkich od 14 roku życia.
§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnicy wypełniają formularz z pytaniami, do którego link znajduje się na
stronie internetowej organizatora do dnia 12.08.2021r.
2. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
3. Nagrody zdobędzie 20 osób, które jako pierwsze prawidłowo odpowiedzą na
wszystkie pytania.
4. Zadania konkursowe mają charakter testowy - pytania otwarte.
§4
Komisja Konkursowa
1.

wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora, zwana dalej „Komisją”.

2.

Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny
poszczególnych prac.

3.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 sierpnia 2021 r.
podczas Uroczystości z okazji 101. Rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska
Polskiego „Poległym w latach 1918-1920”.

4.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
§5
Nagrody

1. Zwycięscy prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
§6
Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją postanowień 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), dalej
„RODO”, informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, ul.
Parkowa 9, 08-140 Mordy, tel. 25 641 54 42, e-mail: kultura@mgokmordy.pl
2) Inspektor ochrony danych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach
dostępny jest pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3) Dane osobowe uczestników konkursu pn. „I konkurs historyczny „Polska
Niepodległa” 2021” w postaci imienia i nazwiska lub opiekuna prawnego, miejsca
zamieszkania (w przypadku dorosłych uczestników) oraz adresu e-mail będą
przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), którym jest: umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału,
umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach,
archiwizacja dokumentów.
4) Administrator może powierzyć dane osobowe uczestników oraz ich rodziców lub
opiekunów prawnych innym instytucjom/podmiotom, jedynie wówczas, gdy

zobowiązują do tego przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych,
zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych.
5) Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6) Pełnoletnim uczestnikom konkursu, a w przypadku niepełnoletnich uczestników –
ich rodzicom lub opiekunom prawnym uczestników konkursu przysługuje prawo:
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo ograniczenia przetwarzania.
7) Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zorganizowania
konkursu, powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
§7
Postanowienia końcowe
1.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.mgokmordy.pl.

2.

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

3.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

4.

Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.

5.

Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią
i akceptacji jego warunków.

6.

Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

