
 

Zasady udziału w Koncercie Życzeń z okazji Dnia Babci i 
Dziadka 

Cel: 
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie 
uczucia przywiązania i szacunku do dziadków i osób 
starszych. 

Zasady: 
 

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym. 
Zadaniem jest nagranie filmu z życzeniami dla swojej Babci 
lub Dziadka. 
Film powinien trwać min. 10 sekund, a max. 90 sekund. 
Film należy wysłać do Gminnego Ośrodka Kultury w formie 
wiadomości email na adres: gokdywity@wp.pl 
Uczestnicy muszą wypełnić zgodę na publikacje wizerunku i 
dostarczyć ja do GOK (skan wysłany na maila) 
Prace należy dosyłać do dnia 20 stycznia do godz. 12.00 

Do kogo skierowany: Działanie skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym i 
szkolnym, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. 

W jakiej formie ma 
być wykonana praca: 

Życzenia należy przesyłać w formie nagrania 
audiowizualnego nie dłuższego niż 90 sekund. 
 

Nagrody: Dla uczestników przewidziane są drobne upominki. 

Finałowa 
prezentacja: 

Wszystkie nadesłane prace zostaną zmontowane w jedną 
prezentację i przedstawione 21 i 22 stycznia na fanpage'u 
GOK, instagramie oraz stronie internetowej. 

Informacje końcowe: 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do 
opublikowania i  informacji   o  osobach znajdujących się na 
nagraniach umieszczenie tych informacji w materiałach 
reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie. 
Nadesłanie nagrania jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego regulaminu. 
Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę 
rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.  
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia 
pisemnego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych oraz publikacje wizerunku. 

 
 
 



 

DANE UCZESTNIKA KONCERTU ŻYCZEŃ Z OKAZJI  
DNIA BABCI I DZIADKA 

*PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA 
 

 

 
WIEK DZIECKA 
 

 

 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

IMIONA I NAZWISKA 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 
TELEFON KONTAKTOWY  
RODZICA/OPIEKUNA 

 

 
ADRES E-MAIL RODZICA/OPIEKUNA 
 

 

 
Zgoda na publikacje wizerunku:  
Jako opiekun uczestnika wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Dywitach wizerunku uczestnika w formie zdjęć lub filmów dokumentujących 
lub promujących wydarzenie  

 
................................................................. 
Data, podpis rodzica/opiekuna 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
Jako opiekun uczestnika wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika przez Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach (zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych t.j Dz.U. z 2016r. poz. 922 z 
późn. zm. oraz 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) 

............................................................... 
data, podpis rodzica/opiekuna 



 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o tym, że: 
1) administratorem w/w danych osobowych jest GminnyOśrodek Kultury w Dywitach, 
ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity,  
2) kontakt z inspektorem ochrony danych–gokdywity@wp.pl 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej przez strony -
napodstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 
ust. 1 lit. b i e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
4) dane osobowe nie są przekazywanie innym odbiorcom,  
5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji umowy oraz 
przewidziany w przepisach prawa, 
6) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
7) przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i usunięcia swoich 
danych; jak również do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  
8) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia 
umowy, a brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. Podaję dane osobowe 
dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
 

................................................................. 
data, podpis rodzica/opiekuna 

 
 
 
 

 


