
      

 

          PPOOWWIIAATTOOWWYY    KKOONNKKUURRSS    OORRTTOOGGRRAAFFIICCZZNNYY  

          PPAATTRROONNAATT  HHOONNOORROOWWYY::  SSttaarroossttaa  PPuułłaawwsskkii  ––  PPaannii  DDaannuuttaa  SSmmaaggaa  
 

  

Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach organizuje po raz kolejny Powiatowy Konkurs 

Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych i średnich, który odbędzie się w 

następujących terminach: 
   

 22.10.2019 r. - szkoła podstawowa – klasy IV- VI oraz VII-VIII 

 23.10.2019 r. – szkoła średnia 
 

 Celem konkursu jest wyłonienie Laureata – Mistrza Ortografii Języka Polskiego. 

 Zgłoszenia (imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładny adres szkoły, imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego) przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

15.10.2019 r. na adres e-mail mariolablazik@o2.pl. 
 

 Koszt wpisowego: 5 zł od osoby (koszt organizacji). 

 

Informacji udziela:  Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach 

ul. Sieroszewskiego 4, tel.: 81 886 49 65 

 

 

REGULAMIN: 
 

 Konkurs ma formę dyktanda. 

 Tekst dyktanda do momentu rozpoczęcia konkursu jest objęty tajemnicą. 

 Potwierdzeniem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę lub opiekuna 

uczniów na podany adres e-mail oraz opłata wpisowego. 

 Organizator zapewnia materiały do pisania. 

 Dyktanda sprawdza komisja powołana przez organizatora, od decyzji której nie ma 

odwołania. 

 Wyniki konkursu podane będą na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki             

w terminie do pięciu dni po konkursie.  

 Dyktanda są do wglądu tylko dla organizatorów konkursu. 

 Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

 O gali finałowej organizatorzy powiadomią telefonicznie laureatów konkursu 

(szkołę). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z akceptowaniem regulaminu. 
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i 
nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach,  jego osiągnięć i prac 
na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych 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 dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na 
stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, w mediach, 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 przez cały cykl związany  
z organizacją konkursu. 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 Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach (adres: ul. Sieroszewskiego 4, adres e-mail: mdk-
pulawy@o2.pl, numer telefonu: 818864965).  
2. W Młodzieżowym Dom Kultury w Puławach  został powołany Inspektor Ochrony Danych  (adres e-mail: mdk-
pulawy@o2.pl). 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także 
organizowanych przez placówkę 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 mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej 
konkurs (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 uczestników konkursu 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.  
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