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Zarządzenie Nr 24/2022
Dyrektora Domu Kultury w Łapach 

z dnia 22.04.2022 r.

w sprawie wprowadzenia:
REGULAMIN II GMINNEGO INTERNETOWEGO KONKURSU 

Z OKAZJI 231 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 
„BYĆ JAK SŁAWNI POLACY”

 
Na  podstawie  art.  17  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r  o  organizowaniu  i  prowadzeniu 
działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm./, § 15 ust 2 statutu Domu Kultury w 
Łapach, będącego Załącznikiem do Uchwały Nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 
lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Łapach /Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2020 
r., poz. 1390/, zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się:
1) Regulamin II GMINNEGO INTERNETOWEGO KONKURSU Z OKAZJI 231 

ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA „BYĆ JAK SŁAWNI POLACY”, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Karta zgłoszenia do ww. konkursu – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Zezwolenie na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku do ww. konkursu – stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
Do Zarządzenie Nr 24/2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 22.04.2022 r.

REGULAMIN II GMINNEGO INTERNETOWEGO 
KONKURSU Z OKAZJI 231 ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA „BYĆ JAK SŁAWNI POLACY”

1. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach.

2. Cele
1. Szerzenie wiedzy dotyczącej sławnych postaci z polskiej historii i kultury.
2. Rozbudzenie i rozwijanie kreatywności dziecka.

3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs polega na przesłaniu do Domu Kultury w Łapach zdjęcia uczestnika stylizowanego na 

sławną postać z historii Polski czasów Konstytucji 3 Maja oraz rozbiorów.
2. Organizator proponuje następujące postacie wybitnych Polaków tego okresu: Stanisław August 

Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz 
Słowacki,  Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt Krasiński,  Eliza Orzeszkowa, 
Maria Konopnicka, Emilia Plater, Józef Bem, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Maria Curie-
Skłodowska,  Romuald Traugutt,  Stanisław Wyspiański,  Władysław Reymont,  Jan Matejko  i 
inni.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i jest przeznaczony dla:
a) Kategoria I - przedszkolaki i uczniowie klas I-III z terenu gminy Łapy.
b) Kategoria II - uczniowie klas IV-VIII z terenu gminy Łapy.

4. Zgłoszenie do konkursu
1. Warunkiem  przystąpienia  do  konkursu  jest  wysłanie  zgłoszenia,  które  powinno  zawierać 

oryginalny portret postaci historycznej oraz zdjęcie uczestnika konkursu w stylizacji.
2. Konieczne jest dołączenie do zdjęcia wypełnionej : 

Karty Zgłoszenia – stanowiącej zał. nr 2 oraz 
ZEZWOLENIA  NA  UTRWALENIE  I  ROZPOWSZECHNIANIE  WIZERUNKU  – 
stanowiący załącznik nr 3. 

3. Zdjęcie  dziecka  w  wykonanym  przez  niego  stroju  oraz  zdjęcia  lub  skany  wymaganych 
dokumentów należy wysłać na adres mailowy: d.nysztor@dklapy.pl

4. Zdjęcie dziecka należy podpisać według następującego wzoru:
        Imię_Nazwisko dziecka_wiek dziecka_#_Dom_Kultury_w_Łapach
        Np. Jaś_Kowalski_6_#_Dom_Kultury_w_Łapach

5. Kryteria oceny pracy
1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:

a) Podobieństwo wobec postaci historycznej.

mailto:d.nysztor@dklapy.pl
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b) Oryginalność charakteryzacji.
c) Ogólny wyraz artystyczny.

6. Czas trwania konkursu
1. Zdjęcia oraz skan karty zgłoszeniowej i zezwolenia na utrwalenie wizerunku należy wysłać na 

wskazany adres mailowy: do 24 maja 2022 r. do godz. 15.00.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 maja 2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na 

stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w Łapach.
7. Nagrody

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane przez 
Dom Kultury w Łapach.
2.  Nagrody  powinny  być  odebrane  przez  osoby  podpisane  na  karcie  zgłoszenia  rodzic/prawny 
opiekun dziecka w siedzibie organizatorów: w Domu Kultury w Łapach ul. Główna 8, w terminie 
do 7 dni od ogłoszenia wyników.
3. Po upływie tego terminu nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu pocztą na adres wskazany 
w karcie zgłoszenia.

8. Uwagi końcowe
1. Udział  w konkursie  jest  równoznaczny z akceptacją  regulaminu oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora,  w zakresie  niezbędnym do 
przeprowadzenia oraz promocji konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dom Kultury w Łapach:

Dorota Nysztor – Koordynator Konkursu
tel. 513 631 088

e-mail: d.nysztor@dklapy.pl

https://dklapy.pl/
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Załącznik Nr 2
Do Zarządzenie Nr 24 /2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 22.04.2022 r.

KARTA ZGŁOSZENIA – II GMINNEGO INTERNETOWEGO KONKURSU 
Z OKAZJI 231 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA „BYĆ JAK SŁAWNI 

POLACY”

Imię i nazwisko (uczestnik): _________________________________________________

Imię i nazwisko (rodzic/opiekun prawny):                                                                                 

Kontakt e-mail, telefon:                                                                                                              

Miejscowość:                                                                                                                              

Szkoła:                                                                                                                                        

Kategoria uczestnika (właściwe zaznaczyć):

□ uczniowie klas I-III
□ uczniowie klas IV-VIII

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że:
wyrażam zgodę na udział  w Konkursie  – II  Gminnym Internetowym Konkursie  z  okazji  231 
rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja „Być jak sławni Polacy”,  organizowanym przez Dom 
Kultury w Łapach, odpowiadam za bezpieczeństwo uczestnika /swoje w drodze do miejsca oraz z 
miejsca rozdania nagród/konkursu, wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska wraz ze 
zdjęciem. 
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią II Gminnego Internetowego Konkursu z okazji 231  
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja „Być jak sławni Polacy”, organizowanego przez Dom 
Kultury  w  Łapach,  wprowadzonego  Zarządzeniem  Nr  24/2022  Dyrektora  Domu  Kultury  w  
Łapach z dnia 22 kwietnia 2022r. oraz w pełni akceptuję jego treść. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się z obowiązkiem informacyjnym Administratora 
w zakresie przetwarzania danych osobowych (na odwrocie).

Data, Czytelny podpis opiekuna prawnego
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 
13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej RODO)

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dom  Kultury  w  Łapach, 
reprezentowany przez Dyrektora, ul. Główna 8, 18-100 Łapy, tel. 85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, 
email: sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem: iod@dklapy.pl.
3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w konkursie, na podstawie 
wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez administratora, obsłudze 
prawnej i informatycznej oraz innym osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  wyżej  wymienionego  celu  oraz 
wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.

6. Przysługuje  Pani/Panu  prawo:  dostępu  do  treści  swoich  danych,  sprostowania  danych, 
usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie  danych  jest  dobrowolne  i  nie  jest  Pani/Pan  zobowiązana/y  do  ich  podania. 
Konsekwencją  nie  podania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  wzięcia  udziału  w 
konkursie. 

9. Gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  powszechnie 
obowiązujące  przepisy  w  tym zakresie,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

mailto:iod@dklapy.pl
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Załącznik Nr 3
Do Zarządzenie Nr 24/2022

Dyrektora Domu Kultury w Łapach 
z dnia 22.04.2022 r.

                                                                                                   ………………………………

(data i miejscowość)
 
………………………………………………………
         (imię i nazwisko)
 
 

ZEZWOLENIE
NA UTRWALANIE I ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1231),  zezwalam  Domowi  Kultury  w  Łapach  na nieodpłatne  utrwalanie  i 
rozpowszechnianie  wizerunku  mojego  dziecka oraz  nieograniczone  czasowo  oraz  terytorialnie 
wykorzystanie wizerunku utrwalonego zgodnie z terminami konkursu w formie zdjęć i nagrań video w 
związku  z  udziałem w  II  Gminnym Internetowym  Konkursie  z  okazji  231  rocznicy  uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja „Być jak sławni Polacy”, organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.

  

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1. utrwalanie  i  zwielokrotnianie  wizerunku  w  wersji  papierowej,  elektronicznej  i  zapisu 
magnetycznego;

2. wprowadzanie  wizerunku  do  pamięci  komputera,  wyświetlanie  w  sieci  Internet  na stronie 
internetowej  dklapy.pl  oraz  profilu  społecznościowym  Facebook,  innych  mediach 
społecznościowych;

3. publiczne wystawianie,  rozpowszechnianie,  publikowanie,  wyświetlanie, odtwarzanie a także 
publiczne udostępnianie wizerunku, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

Wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i 
kompozycji,  a  także  zestawiony  z  wizerunkami  innych  osób,  może  być  uzupełniony  towarzyszącym 
komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,  montowane,  modyfikowane, 
dodawane  do  innych  materiałów  powstających  na  potrzeby  informowania  o  promocji  –  II  Gminnym 
Internetowym  Konkursie  z  okazji  231  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja  „Być  jak  sławni 
Polacy”, organizowanym przez Dom Kultury w Łapach.

Przeniesienie niniejszego zezwolenia oraz wszelkich praw z nim związanych na osobę lub podmiot trzeci nie 
wymaga mojej uprzedniej zgody na taką czynność i następuje nieodpłatnie.

                                                                             ……………………………………………
(Data, Czytelny podpis opiekuna prawnego )
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku – zgodnie z art. 13 ust. 1 
i 2 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 (zwanego 

dalej RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach, reprezentowany 
przez Dyrektora,  ul.  Główna 8,  18-100 Łapy,  tel.  85 715 23 00, fax: 85 875 18 54, email: 
sekretariat@dklapy.pl, www.dklapy.pl/kontakt/.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych,  z  którym w sprawach  związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej 
pod adresem: iod@dklapy.pl.

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z promocją konkursu, na podstawie 
wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

4. Dane  osobowe  mogą  być  ujawnione  następującym  odbiorcom:  użytkownicy  stron 
internetowych administratora oraz portali społecznościowych, na których administrator posiada 
konta, dostawcy usług informatycznych administratora oraz media lokalne. 

5. Wizerunek przechowywany będzie w okresie niezbędnym do realizacji wyżej określonego celu, 
nie później niż do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia 
danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.

7. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.

9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące 
przepisy  w  tym  zakresie,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z 
zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. 
Facebook może przekazywać Państwa dane poza EOG. Facebook deklaruje stosowanie klauzul 
umownych  zatwierdzonych  przez  Komisję  Europejską  oraz  opiera  się  o  decyzję  Komisji 
Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych 
krajów.  Szczegółowe  informacje  dostępne  są  pod  adresem: 
https://www.facebook.com/about/privacy.

11. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
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