
                                                                         

REGULAMIN
  Konkursu Modelarskiego 

Paper world ( Papierowy świat )
 „Zabytki gminy Kąkolewnica”

1. Organizatorzy: Stowarzyszenie dla rozwoju ziemi kąkolewnickiej
                                   Parafia Rzymskokatolicka w Polskowoli
                                   Zespół Oświatowy w Polskowoli
                                   Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy 
 

2. Celem konkursu jest:
 popularyzacja modelarstwa jako alternatywy aktywnego spędzania wolnego czasu,
 rozwijanie zdolności manualnych oraz zainteresowań historycznych i technicznych,
 rozwijanie poczucia troski o zabytki, w tym zabytki sakralne naszej gminy, 
 upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy historycznej na temat zabytków 

w swoim środowisku, 
 tworzenie więzi międzypokoleniowej.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kąkolewnica przy wsparciu 
rodzin. Zarówno do tych, którzy rozpoczynają swoja przygodę z modelarstwem jak i tych, 
którzy od lat rozwijają swoje talenty i pasje.

4. Zgłoszone do konkursu prace będzie oceniało Jury konkursowe powołane przez 
organizatorów. Kryteria oceny to: walory estetyczne modelu, pomysłowość, zgodność z 
realiami, zaangażowanie i wkład pracy modelarza – ogólny wygląd modelu.

5. Jury przyzna dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych prac konkursowych z 
poszczególnych szkół. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Termin nadsyłania kart zgłoszeń i przyjmowania modeli konkursowych upływa  
            15 marca 2022 r. O terminie podsumowania konkursu, wystawie prac i wręczeniu nagród     
            uczestnicy zostaną poinformowani przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.



KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz miejscowość 

zamieszkania moje / mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy w celu i 

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Modelarskiego Paper World ( Papierowy 

świat) „Zabytki gminy Kąkolewnica”, zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…………………………………………...

(data, podpis) 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka zarejestrowanego 

podczas Finału Konkursu Modelarskiego Paper World ( Papierowy świat) „Zabytki gminy 

Kąkolewnica” - na stronie internetowej, w prasie lokalnej, w kronice, mediach społecznościowych, 

jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest 

ważne do czasu jego cofnięcia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w 

dowolnym czasie. 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY



Zgodnie  z  art.  13  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),  publ.  Dz.  Urz.  UE  L  Nr  119,  

s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy (adres: .ul. Lubelska 16,

21-302 Kąkolewnica adres e-mail:  gok.kakolewnica@op.pl  numer telefonu: 83 3722153). 

2. W Gminnym Ośrodku  Kultury  w Kąkolewnicy  został  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych

(dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  promowania  indywidualnych  osiągnięć,  a  także

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy wydarzeń. Dane osobowe będą

przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z  uwzględnieniem  konieczności

usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.   

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.  

5. Dane  osobowe  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej,  w  kronice  lub  gablocie

(nieograniczony krąg odbiorców). 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  jednak  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-  żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  usunięcia,  sprostowania  lub  ograniczenia

przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych,

artystycznych lub sportowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej

przedstawiciela  ustawowego.  Niemniej  osoba,  której  dane  dotyczą  nie  jest  zobowiązana  do

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

