
 

 

 

TWORZYMY  

WIRTUALNĄ GALERIĘ  

ZAMBROWSKICH LEGEND  

REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJ 

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu 

„Wirtualna Galeria Zambrowskich Legend 

Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie” 

 
 

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii w Polsce Miejski Ośrodek 

Kultury w Zambrowie przyłącza się do apelu o pozostanie w domu! 

Aby jednak umilić Państwu czas narodowej kwarantanny 

zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który zostanie 

przeprowadzony w formie elektronicznej. Taka forma pozwoli nam                      

i Państwu na stworzenie „Wirtualnej Galerii Zambrowskich Legend 

Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury                                   

w Zambrowie”. 
 

 

ORGANIZATOR: 

 

Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie,  

18-300 Zambrów, ul Wyszyńskiego 2a, tel. 86 / 271 27 99/ www.mokzambrow.pl 

 

e-mail: regionalnaizba@wp.pl 

 

 

TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU: 
 

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 maja 2020 roku. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 czerwca 2020 roku 

na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie www.mokzambrow.pl 

 

O terminie uroczystego rozdania nagród poinformujemy Państwa oddzielnym 

komunikatem na stronie MOK w Zambrowie 

http://www.mokzambrow.pl/


 

 

CEL KONKURSU: 

 

-  Stworzenie „Wirtualnej Galerii Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zambrowie” 

-  Kultywowanie pamięci o historii Zambrowa 

-  Rozbudzenie zainteresowania dziedzictwem historycznym i kulturowym Zambrowa 

-  Zachęcenie do poznania, jak również dzielenia się wspomnieniami, lokalnymi historiami, 

legendami i opowieściami 

- Wzmocnienie poczucia tożsamości z miejscem urodzenia, zamieszkania 

- Zachęcenie do twórczego rozwijania się w dziedzinie umiejętnego pisania opowiadań- legend 

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich pasjonatów lokalnej historii, którzy za pomocą opowieści, 

przedstawionej legendy potrafią rozbudzić wrażliwość i wyobraźnię czytelnika, przybliżając tym 

samym historię czy wzmianki dotyczące Zambrowa.  

 

 

Kategorie wiekowe uczestników: 

 

I. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. I-III) 

II. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. IV-VIII) 

III. Kategoria uczniów szkół ponadpodstawowych 

IV. Kategoria osób dorosłych 

 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE: 

1.Na konkurs należy przesłać opowiadanie- legendę związaną z Zambrowem 

2.Jeśli opowiadanie- legenda przekazywana była w formie ustnej np. z pokolenia na pokolenie, 

stanowi o rodzinnym przekazie, należy w informacjach dodatkowych uwzględnić jego etymologię. 

3. Jeśli opowiadanie- legenda pochodzi z odpowiedniej książki, artykułu, bądź publikacji, należy 

uwzględnić bibliografię.  

4. Nie dopuszcza się kopiowania, udostępniania i upowszechniania treści stanowiącą cudzą 

własność intelektualną, bądź objętą prawami autorskimi innej osoby. 

5.Nadesłane prace muszą być autorskim dziełem literackim uczestnika i nie mogą być dotąd nigdzie 

wcześniej publikowane.  

6.Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi 

zgody na: 

a) utrwalenie  treści/zdjęć/ scanów na potrzeby związane z powstaniem, organizacją i promocją 

Wirtualnej Literackiej Galerii Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zambrowie.  

b) prawo do udostępnienia na potrzeby np. mediów, 

c) wprowadzenie do pamięci komputera i przechowywanie w pamięci komputera, 

d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu                            

i w czasie przez siebie wybranym (przez Internet), 

7. Zgłoszenia  należy przesłać do dnia 25 maja 2020 r. na e-mail: regionalnaizba@wp.pl                       

z dopiskiem w tytule skrótu: „Zambrowskie Legendy”  
8.Do zgłoszeń należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu 
do celów związanych z uczestnictwem w konkursach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury                  

w Zambrowie, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku ( obie zgody stanowią załącznik niniejszego 
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regulaminu). Powyższe zgody muszą być podpisane własnoręcznie przez uczestnika, 
bądź opiekuna niepełnoletniego uczestnika i przesłane w formie scanu/zdjęcia                        
na wskazany powyżej e- mail. 

 
Oryginały podpisanych zgód należy dostarczyć do siedziby Organizatora                                
po ustabilizowani się sytuacji związanej z wprowadzeniem stanu epidemii,                              
a najpóźniej w dniu uroczystego wręczenia nagród. 

 

9.Opowiadania- legendy nadesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora. 

10.MOK w Zambrowie zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac nadesłanych                            

na konkurs  (w internecie, prasie i  innych mediach). 

11.W przypadku małej ilości zgłoszeń (poniżej 3 uczestników) Organizator zastrzega sobie prawo 

do odwołania Konkursu. 

12.Zgłoszenia nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą dopuszczone do Konkursu. 

13.O podziale nagród przyznanych w Konkursie zdecyduje Komisja powołana przez Organizatora 

Konkursu. 

14.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

15.Regulamin Konkursu i niezbędne zgody można pobrać ze strony internetowej Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zambrowie: www.mokzambrow.pl 
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KARTA ZGŁOSZENIA 

KONKURSU  

„WIRTUALNA GALERIA ZAMBROWSKICH LEGEND 

 REGIONALNEJ IZBY HISTORYCZNEJ  

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE” 

 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 maja 2020 r. 

 

Data ogłoszenia wyników na stronie MOK w Zambrowie: 2 czerwca 2020 r. 

 

 

Zgłoszenia konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych i zgodą na wykorzystanie wizerunku należy wysłać na e-mail: regionalnaizba@wp.pl, w 

tytule wpisując skrót hasła: „Zambrowskie Legendy” 

 

 

1. Dane uczestnika: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………. 

e-mail:…………………………………………………………………………… 

Nr telefonu:……………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………… 

Kategorie wiekowe uczestników: 

V. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. I-III) 

VI. Kategoria uczniów szkoły podstawowej ( kl. IV-VIII) 

VII. Kategoria uczniów szkół ponadpodstawowych 

VIII. Kategoria osób dorosłych 

 

Informacje dodatkowe: 

……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………….…………...

 ………………………………………………………………………………...…. 

 ……………………………………………………………………….…………...

 ………………………………………………………………………………...…. 

 ……………………………………………………………………….…………...

 ………………………………………………………………………………...…. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka/podopiecznego danych osobowych zawartych w 

niniejszym formularzu do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie „Wirtualna Galeria 

Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie”. 

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, RODO), informuję iż:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie,                                

ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów, tel. (86) 271 27 99, e-mail: mok.zambrow@interia.pl 

2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@mokzambrow.pl  

3. Celem przetwarzania jest organizowanie konkursów przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie -                                 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO – zgody osoby, której dane dotyczą, lub zgody rodzica / opiekuna 

prawnego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu                    i 

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w celu realizacji 

statutowych zadań w placówce. 

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres jednego roku, licząc od końca roku                          

w którym dane zostały zebrane.  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, firmy zewnętrzne na podpisanych umów powierzenia, osoby upoważnione przez Administratora.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem;  

7. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.  

8. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może 

być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.  

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

 

............................................................ 

         podpis uczestnika/ rodzica/ opiekuna 
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       ZGODA 

                 na utrwalanie wizerunku 

 

Dotyczy udziału w Konkursie 

„Wirtualna Galeria Zambrowskich Legend Regionalnej Izby Historycznej Miejskiego Ośrodka 

Kultury w Zambrowie” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku ( w przypadku osoby pełnoletniej)*/ wizerunku 

mojego dziecka/podopiecznego*……………………………………………………. utrwalonego na 

zdjęciach przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów w celach 

promocyjnych i informacyjnych związanych z prowadzoną przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie 

działalnością.  

Dane pozyskane w tym celu mogą być udostępnione na stronie internetowej, w portalach 

społecznościowych. 1. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem wizerunkowych danych osobowych 

jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów.  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu budowania pozytywnego wizerunku administratora 

w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Kontakt z inspektorem inspektor@mokzambrow.pl 

 

 

 

……………….…………………………………………………

……………  

Data i podpis uczestnika/rodzica / opiekuna prawnego  

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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