
Regulamin Miejskiego Konkursu ,,Fantastyczne światy’’
w czasie miejskiego eventu Orzech Mallornu

Organizator: MOK Orzesze 

Termin konkursu: 27.08.22r.  

Zadanie konkursowe:
Uczestnicy przygotowują na konkurs przebrania (cosplay)  nawiązujące  do konkretnych
postaci z książek, filmów, gier o tematyce SF czy fantasy oraz krótką, 3-minutową 
prezentację swoich strojów.

Cele konkursu:
- uwrażliwianie dzieci na odbiór szeroko rozumianej kultury,
- pobudzenie wyobraźni,
- wzmocnienie pewności siebie, 
- rozwijanie  kreatywnego działania,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych powiatu mikołowskiego.

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 
siedziby MOK do 30.06.2022 r.

3. Konkurs dotyczy jedynie występu grupowego, nie ma możliwości uczestnictwa 
indywidualnie. Przedstawiciele klasy, grupy uczniowskiej czy kółka szkolnego 
występują  w grupie od 3 do maksymalnie 5 osób.

4. Stroje mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą nawiązywać do konkretnych 
bohaterów - postaci z książek, filmów o tematyce SF czy fantasy. 

5. Każda startująca drużyna przedstawia swoje przygotowane przebrania  w krótkiej 3-
minutowej prezentacji stroju – w formie scenki oddającej klimat odgrywanej postaci. 

6. Niedozwolone są niebezpieczne rekwizyty, pirotechnika oraz dodatkowa scenografia, 
grupy przedstawiają tylko przebrania.

7. Prezentacja i strój nie mogą zawierać motywów powszechnie uważanych za wulgarne 
lub obraźliwe, a także nie mogą zawierać odwołań politycznych, obrażać mniejszości 
seksualnych oraz etnicznych.

8. Konkurs odbędzie się w czasie  miejskiego  eventu „Orzech Mallornu'' w Sali 
Widowiskowej MOK Orzesze w dniu 27.08.22 r.



9. Każda grupa musi wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową, która powinna zawierać: 
nazwę drużyny, opis  przedstawianych przebrań, klasę, szkołę, imię i nazwisko 
opiekuna.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń, 
zawierających niepoprawne treści itp.

11. Organizator powiadomi zgłaszających o zakwalifikowaniu się do konkursu i godzinie
występu na scenie przed komisją. 

12. Uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie, wyrażają  zgodę 
na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w prasie, internecie oraz w materiałach 
promocyjnych organizatora.

13. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

14. Ocena prac:
Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny w trzech kategoriach: 
- wykonanie strojów i wierność oryginałom, 
- przedstawienie inscenizacji, 
- kreatywne podejście do wyzwania.

15. Przyznane zostaną miejsca: pierwsze, drugie i trzecie. 

15. Uwagi końcowe:
 Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konkursu.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rynek 1
43-180 Orzesze

www.mok-orzesze.pl
www.facebook.com/mokorzesze
e-mail: impreza@mok-orzesze.pl
tel. 32 / 22 13 508

http://www.mok-orzesze.pl/
mailto:impreza@mok-orzesze.pl
http://www.facebook.com/mokorzesze


Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO MIEJSKIEGO KONKURSU
„Fantastyczne światy’’

Imiona  i nazwiska uczestników  konkursu: 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Nazwa  przedstawianych postaci:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Dane szkoły i  klasy (kółka pozalekcyjnego, grupy uczniowskiej):
......................................................................................................
......................................................................................................

Telefon kontaktowy: ..................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela /opiekuna
(numer kontaktowy)
………………………………………………………………

Podpis osoby odpowiedzialnej  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W  związku  z  uczestnictwem  w  konkursie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich
danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych
Osobowych,  którym  jest  Miejski  Ośrodek  Kultury  w  Orzeszu,  w  celach  i  zakresie
niezbędnym do realizacji konkursu.

2. 2. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych  
w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Orzeszu  (zamieszczoną  drugostronnie).  Rozumiem,  
 iż  podanie danych jest  dobrowolne,  jednakże niepodanie  danych może spowodować
brak możliwości udziału w konkursie. 

…………………………………………….…………… 
(czytelny podpis uczestnika lub opiekuna) 

OŚWIADCZENIE  
Ubiegając  się  o  dopuszczenie  do  udziału  w  konkursie  Oświadczam/y,  że  wyrażam/y
zgodę  na  nieodpłatne  przeniesienie  na  Organizatora  Konkursu,  tj.  Miejski  Ośrodek
Kultury z siedzibą w Orzeszu, ul. Rynek 1, autorskich praw majątkowych do zgłoszonego
zdjęcia konkursowego.  Jednocześnie udzielam Organizatorowi zgody na rejestrowanie
wizerunku mojego/mojego dziecka*

………………………………………………………….………………… 
(wpisać imię i nazwisko uczestnika) 

w celach  uczestnictwa  w Konkursie  organizowanym  przez  MOK Orzesze  27  sierpnia
2022 r. i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystania nazwiska, zdjęć oraz innych
materiałów  multimedialnych  z  wizerunkiem  mojego  dziecka  wykonanych  w  trakcie
trwania lub w związku z Konkursem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania
- do momentu odwołania zgody. Zgoda obejmuje wykorzystanie,  utrwalenie,  obróbkę,
publikację i powielanie wykonanych zdjęć, klipów i innych materiałów multimedialnych
oraz  nazwiska  za  pośrednictwem  dowolnego  medium,  tylko  w  sytuacjach  wyżej
określonych,  wyłącznie  w  celu  zgodnym  
z działalnością statutową prowadzoną przez Organizatora. W każdej chwili przysługuje
mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.  Cofnięcie
zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie  mojej  zgody  przed  jej  wycofaniem.  Oświadczam/y,  że  jestem/śmy
pełnoletni/a,  mam/y zdolności  do  czynności  prawnych  oraz,  że  zapoznałem/am  się  
z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem/y 

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka / uczestnika Konkursu)* 

………...................................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

*niepotrzebne skreślić 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W ORZESZU

Przyjąłem  do  wiadomości,  że  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2018 poz. 1000), że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu
z siedzibą przy ul. Rynek 1, 43-180 Orzesze; email: adm@mok-orzesze.pl; tel. (32) 2215329. 
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych i realizacji praw możecie Państwo 
kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych: telefonicznie pod numerem: 784- 
690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl
3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celach:

a.  realizacji konkursu na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie określonym w treści zgody (art. 6
ust 1 lit a RODO)
b.  związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych takich jak: ubezpieczeniowe, księgowo-podatkowe, 
archiwizacyjne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może spowodować brak możliwości korzystania z usług 
Miejskiego Ośrodka Kultury.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie 
przepisów prawa oraz inne organy upoważnione z mocy prawa lub podmioty które przetwarzają 
powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów. 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych z
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z 
zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską 
i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do 
określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook. W związku z transferem danych do 
serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na 
Facebooku) informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny 
certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC. 
7. Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, sprostowania, ich 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 sprzeciwu wobec przetwarzania,
 usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. 

Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na 
podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu. 
9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjmuję do wiadomości regulamin oraz klauzulę

…………………………………………………………….……………….
(czytelny podpis uczestnika konkursu lub opiekuna)  

mailto:iod@orzesze.pl

