
Załącznik do Zarządzenia
Starosty Dzierżoniowskiego
Nr 13/2019
z dnia 20 lutego 2019 r.

REGULAMIN

§ 1
Organizatorzy

Organizatorem konkursu  jest  Starosta  Dzierżoniowski  we  współpracy  z  Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Bielawie.  Za przygotowanie  i  przeprowadzenie konkursu odpowiada Biuro Promocji,  Kultury,  Sportu
i Turystyki oraz Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.

§ 2
Adresat konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 
oraz członków sekcji artystycznych placówek kulturalno-oświatowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.
Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach:
 kategoria I - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,
 kategoria II - uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III szkół gimnazjalnych,
 kategoria III - uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 kategoria OPEN.

§ 3
Charakter konkursu

1. Konkurs  polega  na  kreatywnym  opowiedzeniu  jednej  z  dowolnych  legend  z  rejonu  powiatu
dzierżoniowskiego lub terenów ościennych.

2. Podczas prezentacji uczestnicy nie mogą posługiwać się bezpośrednio materiałem literackim (czytać
z książki). Dopuszczone jest wykorzystanie kostiumów i rekwizytów. 

§ 4
Cel konkursu

1. Zaangażowanie  dzieci  i  młodzieży  powiatu  dzierżoniowskiego  w  kształtowanie  świadomości
lokalnej i tożsamości regionalnej.

2. Umożliwienie lepszego poznania historii miast i regionu.

3. Zapoznanie z lokalnymi legendami.

4. Kształcenie umiejętności wysławiania się.

5. Kreowanie wizerunku i postaw.

§ 5
Terminy

Zgłoszenia do konkursu: do 21 marca 2019 roku.
Gala konkursu: 1 kwietnia 2019 roku, początek o godz. 10.00.



§ 6
Miejsce Gali Konkursu

Sala teatralna Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, ul. Piastowska 19a.

§ 7
Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia do konkursu w kategoriach I, II, III dokonuje  dyrektor  szkoły lub dyrektor  placówki
kulturalno-oświatowej - po jednym uczestniku ze szkoły/placówki (organizator prosi, aby zgłaszać
uczniów, którzy w poprzednich latach nie uczestniczyli w konkursie). W kategorii OPEN zgłoszeń
dokonują indywidualnie osoby chcące wziąć udział w konkursie lub ich opiekunowie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w wyznaczonym terminie uczestników.
3. Zgłoszenia w kategoriach I, II, III należy dokonać według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu. Zgłoszenia w kategorii OPEN należy dokonać według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik  ma  za  zadanie  zaprezentować  daną  legendę  z  rejonu  powiatu  dzierżoniowskiego
lub terenów ościennych.

§ 8
Rozstrzygnięcie konkursu

1. Oceny dokona Komisja Konkursowa.
2. Z  prac  Komisji  Konkursowej  zostanie  sporządzony  protokół  podpisany  przez  wszystkich

jej członków.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie służy od nich odwołanie.

§ 9
Kryteria oceny

1. Komisja konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne legendy oraz jej dobór do możliwości wykonawczych
  uczestnika),
- dobra znajomość wybranej legendy,
- interpretacja legendy,
- kultura słowa,
- dykcja,
- ogólny wyraz artystyczny.

2. Należy pamiętać, aby strój lub rekwizyt nie stał się ważniejszy od samej formy opowiadania.
3. Na punktację nie będzie miał wpływu dobór stroju czy sposób wykorzystania rekwizytów.

§ 10
Zgłoszenia do konkursu

1. Zgłoszenia  do  konkursu  w kategorii  I,  II,  III dokonuje  dyrektor  szkoły/placówki  według wzoru
załącznika  nr  1.  Zgłoszenia  w  kategorii  OPEN  należy  dokonać  według  wzoru  stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu do niniejszego regulaminu w terminie do dnia 21 marca
2019 r. 

2. Zgłoszenie należy:



- przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Rynek 27, 
58-200 Dzierżoniów
(decyduje data wpływu do organizatora, nie data stempla pocztowego),

- złożyć osobiście w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
  w Dzierżoniowie, Rynek 27 pok. 304 (III piętro),
- przesłać zeskanowaną kartę zgłoszenia e-mailem: promocja@pow.dzierzoniow.pl,
- przesłać faksem: 74 832 18 60. 

3. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie kart
zgłoszeń zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez osoby trzecie. 

4. Zgłoszenie  do  konkursu  oznacza  akceptację  niniejszego  regulaminu,  którego  ostateczna
interpretacja należy do organizatora. 

5. Zgłoszenia  niespełniające  wszystkich  warunków określonych  w niniejszym regulaminie  oraz  te,
które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu, nie będą brały udziału w konkursie.

§ 11
Nagrody

1. Najlepsi, tj. zdobywcy I miejsca (w każdej kategorii), otrzymają tytuł „Bajarza Roku”.
2. Organizator przewiduje przyznanie I, II, III miejsca w każdej kategorii.
3. Zdobywcy miejsca I w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne w kwocie 100 zł.
4. Zdobywcy miejsc II i III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom - podziękowanie za udział w konkursie.
6. Wszyscy  opiekunowie  artystyczni  otrzymają  dyplom -  podziękowanie  za  przygotowanie  ucznia

do konkursu.
7. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas Konkursu po zakończeniu wszystkich prezentacji.

§ 12
Istotne informacje

1. Wyniki  konkursu  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  Starostwa  Powiatowego
w Dzierżoniowie  www.pow.dzierzoniow.pl oraz Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie
www.mokisbielawa.pl.

2. Zgłoszenie  udziału  w konkursie  jest  równoznaczne  ze  zgodą  uczestnika  na  przetwarzanie  jego
danych  osobowych.  Dane  osobowe  uczestników  konkursu  będą  chronione  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  prawa  w tym zakresie  (klauzula  informacyjna  RODO - załącznik
nr 3). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

3. W przypadku udziału w konkursie osoby małoletniej zgodę wyraża opiekun prawny na stosownym
oświadczeniu (załącznik nr 4).

4. Dane  osobowe  laureatów  konkursu  mogą  zostać  wykorzystane  jako  element  promocji  działań
Powiatu  Dzierżoniowskiego  w  dziedzinie  edukacji  i  kultury  oraz  przekazane  do  publicznej
wiadomości w środkach masowego przekazu.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, bez podania przyczyny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.
7. Organizator  zapewnia  poczęstunek  dla  uczestników  konkursu  i  ich  opiekunów  podczas  Gali

Konkursu.

http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.pow.dzierzoniow.pl/
mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
W KATEGORII

I, II, III

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ……………………………………………………..……………...........

NAZWA SZKOŁY ....................................................................................................................................

TYP SZKOŁY (podstawowa, gimnazjum, ponadpodstawowa)* / KLASA ..............................................

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO ....................................................................

TYTUŁ LEGENDY …………………………………….…………………………………………….....

…….……………………..…..……..
                                                                                                                  (pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły)

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i została mi doręczona klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach ww. konkursu.
                                                

…………..………………………....……..
   (podpis pełnoletniego ucznia / rodzica)

    
Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
* podkreślić właściwe

Zgłoszenia do konkursu: do 21 marca 2019 roku

Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832 36 62, faks (74) 832-18-60
e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa

tel. (74) 8337 404
e-mail: biuro@mokisbielawa.pl

mailto:biuro@mokisbielawa.pl
mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA
W KATEGORII

OPEN

IMIĘ I NAZWISKO........................................................................................................................................

MIEJSCE ZAMIESZKANIA ........................................................................................................................

TYTUŁ LEGENDY …………………………………….……………………………………………..........

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i została mi doręczona klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ramach ww. konkursu.
                                                

…………..………………………....……..
(podpis uczestnika)

    
Prosimy o czytelne wypełnienie karty, drukowanymi literami
* podkreślić właściwe

Zgłoszenia do konkursu: do 21 marca 2019 roku

Organizator konkursu:

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832 36 62, faks (74) 832-18-60
e-mail: promocja@pow.dzierzoniow.pl

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie
ul. Piastowska 19a, 58-260 Bielawa

tel. (74) 8337 404
e-mail: biuro@mokisbielawa.pl

mailto:biuro@mokisbielawa.pl
mailto:promocja@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH XI POWIATOWEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO

„SOWIOGÓRSKI  BAJARZ” 

Realizując  wymogi  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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Starosta  Dzierżoniowski  (dane  kontaktowe:
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów);

2) dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych
(dane kontaktowe - e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres
e-mail oraz  wizerunek będą  przetwarzane  na  potrzeby  uczestnictwa  w  XI  POWIATOWYM
KONKURSIE  KRASOMÓWCZYM  „SOWIOGÓRSKI   BAJARZ” organizowanym  przez
Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie i promocji
tego  wydarzenia  -  na  podstawie  Pani/Pana  zgody  -  podstawa  prawna  przetwarzania  danych
osobowych: art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

4) konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będzie
brak możliwości uczestniczenia w ww. konkursie;

5) przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zdjęć w celu uczestniczenia w ww. konkursie
oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;

6) Pani/Pana dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres
e-mail oraz  wizerunek  będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 3 na stronie internetowej
www.pow.dzierzoniow.p  l oraz  w  ramach  profilu  Powiatu  Dzierżoniowskiego  na  portalu
społecznościowym Facebook, a także na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Bielawie  -  www.mokisbielawa.pl (administrator  nie  będzie  przekazywać  tych  danych  innym
odbiorcom).

7) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych w ramach gromadzonej
dokumentacji  konkursu  -  okres  przechowywania  danych  osobowych  wynika  z  przepisów
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych; Podstawa prawna przetwarzania danych w celach archiwalnych:
art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

8) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

9) w przypadku  nieprawidłowości  przy  przetwarzaniu  Pani/Pana  danych  osobowych,  ma  Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  być  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  ale  nie  będą
przetwarzane  w  celu  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  -  w  tym  profilowania
(„profilowanie” oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań);

11) administrator  dokłada  wszelkich  starań,  aby  chronić  przetwarzane  dane  osobowe  przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.pow.dzierzoniow.pl/
http://www.pow.dzierzoniow.p/
mailto:iod@pow.dzierzoniow.pl


Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO MAŁOLETNIEGO

Ja, niżej podpisana/-y,………………………………………, zgodnie z REGULAMINEM 
XI  POWIATOWEGO  KONKURSU  KRASOMÓWCZEGO  „SOWIOGÓRSKI   BAJARZ”,  którego
organizatorem  jest  Starosta  Dzierżoniowski,  działając  jako  opiekun  prawny  małoletniej/-ego
…………………………………………………………… wyrażam zgodę na jej/jego uczestnictwo 
w tym konkursie. Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść ww. REGULAMINU 
XI  POWIATOWEGO  KONKURSU   KRASOMÓWCZEGO  „SOWIOGÓRSKI   BAJARZ” oraz
wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych/danych osobowych osoby małoletniej*
do celów:

 uczestnictwa w konkursie;

 udostępnienia  mojego wizerunku/*wizerunku osoby małoletniej, którego jestem opiekunem
prawnym  oznaczonego  imieniem  i  nazwiskiem  -  dane  w  tym  zakresie  mogą  zostać
upublicznione w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego - zgodnie z regulaminem konkursu
(strona  internetowa  Powiatu  Dzierżoniowskiego  -  www.pow.dzierzoniow.pl;  profil  Powiatu
Dzierżoniowskiego na portalu Facebook, strona internetowa Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki w Bielawie - www.mokisbielawa.pl).

* zaznaczyć odpowiednio

Moje dane to:

Imię i Nazwisko: ……………………….

Adres e-mail: ……………………...........

Podpis i data: ……………………………

..................................... ............................. .................................
      imię i nazwisko            data            podpis

http://www.mokisbielawa.pl/
http://www.pow.dzierzoniow.pl/

