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REGULAMIN 

XXIII KONKURSU WIEDZY O GMINIE PAWŁOWICE 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach.  

II. Zasady uczestnictwa 

1. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o gminie Pawłowice, pobudzanie zainteresowao 

problematyką lokalną wśród dzieci i młodzieży.  

2. W konkursie mogą brad udział uczniowie szkół podstawowych, klas 5-8 (kategoria A) oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria B) zamieszkali lub uczący się na terenie gminy 

Pawłowice. 

3. W kategorii  A startują uczniowie wytypowani przez szkoły. Każda szkoła może zgłosid 

maksymalnie: 10 uczniów. Eliminacje do konkursu są wewnętrzną sprawą szkoły. 

4. W kategorii B startują uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu indywidualnie. 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie oraz dostarczenie: 

a) Kategoria A: listy uczestników wypełnionej przez szkołę oraz kart zgłoszeo podpisanych 

przez rodziców/opiekunów prawnych dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. 

b) Kategoria B: karty zgłoszenia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub przez 

uczestnika, jeśli jest osobą pełnoletnią. 

6. Zgłoszenia należy składad do dnia 24.03.2023 r. osobiście w biurze GOK, przesład na adres: 

Gminny Ośrodek Kultury ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice lub pocztą elektroniczną 

na adres: gokpawlowice@hoga.pl. 

III. Przebieg konkursu 

7. Startujący rozwiążą test i będą ocenieni w dwóch kategoriach wiekowych. Testy sprawdzi 

komisja powołana przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach. Komisja wyłoni, 

spośród uczestników każdej kategorii, zdobywców trzech pierwszych miejsc. Komisja 

konkursowa rozstrzyga w kwestiach spornych. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

8. Głównymi źródłami pytao konkursowych będą: 
– Gmina Pawłowice. Samorządnośd w latach 1990-2015, Franciszek Dziendziel, wyd. II, 

Pawłowice 2015; 

– Gmina Pawłowice. Szkice dziejów, Zygmunt J. Orlik, Kraków 2001; 

– Ilustrowany słownik gwary śląskiej, Marek Szołtysek, Rybnik 1999; 

– Racje Gminne, numery od 01/1994 do 02/2023 włącznie. 

– strona internetowa www.pawlowice.pl 
 

9. Pytania konkursowe mogą objąd tematyką aktualne wydarzenia, geografię, administrację, 

gospodarkę, historię, osoby zasłużone dla gminy, tradycję i kulturę. W teście mogą pojawid się 

pytania dotyczące zagadnieo o szerszym zasięgu (powiat, województwo, Polska, Europa). 
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10. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 30.03.2023 r. w Centrum Kultury w Pawłowicach przy 

ul. Zjednoczenia 67. Zbiórka uczestników o godz. 9.00.  

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury 

w Pawłowicach www.kultura.pawlowice.pl w dniu 31.03.2023 r. Uroczyste wręczenie nagród 

odbędzie się 2.04.2023 r., podczas Jarmarku Wielkanocnego przy Urzędzie Gminy Pawłowice. 

O szczegółach dotyczących uroczystości wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

12. Nagrody nieodebrane w dniu 02.04.2023 r. można odebrad w biurze GOK do 28.04.2023 w dni 

robocze w godzinach pracy biura. Nagrody nieodebrane do tego terminu przepadają na rzecz 

Organizatora. 

IV. Ochrona danych osobowych: 

Informujemy uczestników konkursu że: 

 Podstawą prawną ochrony danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. 

 Administratorem danych osobowych jest Organizator. 

 Kontakt z inspektorem ochrony danych: iodpusz@wp.pl 

 Dane osobowe uczestników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, w związku 

z wykonywaniem przez organizatora zadao publicznych w zakresie działalności kulturalno-

oświatowej i artystycznej oraz realizacją zadao statutowych. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu przeprowadzenia 

i właściwej organizacji konkursu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe 

uczestnictwo w konkursie. 

 Organizator informuje, że podczas wręczania nagród będzie utrwalany wizerunek w postaci 

zdjęd oraz filmów mających na celu udokumentowanie przebiegu wydarzenia. 

 Wybrane materiały zdjęciowe oraz filmowe zostaną wykorzystane w celach informacyjnych 

oraz promocyjnych i będą podlegały publikacji na stronach internetowych Organizatora. 

 Organizator konkursu dochowa wszelkich starao, żeby upublicznienie wizerunku nastąpiło 

z zachowaniem zasady minimalizacji danych osobowych oraz zobowiązuje się zapewnid jego 

uczestnikom jak najwyższy poziom prywatności. 

 Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania 

i przenoszenia danych, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Identyfikacyjne dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok od daty uczestnictwa 

w konkursie. Wizerunek, który zostanie upubliczniony, Organizator będzie przetwarzał 

do ustania celu przetwarzania. 

 Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 
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