
REGULAMIN 

III Konkurs Dziennikarski „WG-HN” 

Temat: Szanujmy wspomnienia 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

1. Organizatorem "Konkursu Dziennikarskiego" (zwanego w dalszej części niniejszego 

Regulaminu "Konkursem") jest Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. 

Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek we współpracy z lokalną gazetą „Wiadomości Gródeckie-

Haradockija Nawiny”. 

2. Konkurs trwa od 15.11.2019 do 15.01.2020.  

3.  Konkurs jest zorganizowany z okazji 25-lecia istnienia gazety. 

II. Cele konkursu 

 

1. Popularyzacja wiedzy o Gminie Gródek i jej mieszkańcach. 

2. Ocalenie od zapomnienia kolejnych historii o ludziach, miejscach i wydarzeniach związanych 

z gminą Gródek.  

3. Promocja gminy Gródek – jej kultury, historii, tradycji, walorów, ludzi. 

4. Uświadomienie, zwłaszcza młodym ludziom bogactwa kulturowego naszej „Małej Ojczyzny”. 

5. Kształtowanie umiejętności rozmowy, słuchania drugiego człowieka. 

6. Ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych dziennikarsko młodych i starszych twórców.  

7. Prezentacja najlepszych prac na łamach „WG-HN”, gminnych stronach internetowych. 

 

III. Uczestnictwo w Konkursie  

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów (szkoły podstawowej, średniej) oraz do osób dorosłych 

zamieszkałych w gminie Gródek lub z nią związanych. 

2. Prace konkursowe muszą dotyczyć wspomnień autora bądź bohatera (np. dziadków, rodziców, 

sąsiadów, znajomych) o Gródku, o gródeckich wsiach, o życiu, o ludziach, 

o wydarzeniach związanych z gminą Gródek.  

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi i 

niepublikowanymi. 

4. Preferowane gatunki dziennikarskie prac konkursowych to wywiad, reportaż, opowiadanie, 

wspomnienie w języku polskim lub białoruskim. 

5. Forma pracy konkursowej to: tekst przesłany drogą mailową wraz z dokumentacją fotograficzną 

(2-4 zdjęcia). 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: dostarczenie  niepublikowanego dotychczas tekstu 

w wersji elektronicznej o objętości do 3 stron znormalizowanego maszynopisu, a także noty o 

autorze (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego) na adres: 

dsulzyk@gckgrodek.pl oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1 (zgoda dla 

uczestników pełnoletnich, zał. 2 zgoda dla uczestników niepełnoletnich) do 15.01.20120 r.  

7. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji 

Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego 

danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe 

zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody. 
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IV. Wyłanianie laureata Konkursu  

 

1. Nagrody będą przyznawane w 2 kategoriach wiekowych: I. Uczniowie szkoły podstawowej; II. 

Uczniowie szkoły średniej i dorośli. 

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury do końca stycznia 2020 r. i poinformowani 

przez organizatora. Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

GCK w Gródku oraz na stronie WG-HN oraz w jej numerze  marcowym. 

3. Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystych obchodów 25-lecia „WG-HN”. 

4. Najlepsze prace konkursowe zostaną opublikowane i podpisane imieniem i nazwiskiem w 

Wiadomościach Gródeckich – Haradockich Nawinach. 

 

V. Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, 

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem 

email (adres email): iod@aae.com.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usług lub zawarcia umowy. 

 

V. Pozostałe informacje 

1. Więcej informacji udziela Dorota Sulżyk (redaktor naczelna „WG-HM”), email: 

dsulzyk@gckgrodek.pl.   

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

oraz innych obowiązujących ustaw. 

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i jest dostępny na stronie internetowej 

Organizatora. 
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Zał. nr 1 do Regulaminu 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH osoby pełnoletniej 

 

..………………………….………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

Gródek, dn. ……………………. 

 
TAK 
 

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu), w celu poprawnego przebiegu III Konkursu 
Dziennikarskiego „WG-HN”, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gródku z 
siedzibą przy ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. 

NIE 

 

.…………………………………………….……………. 
Data i podpis  

__________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

❖ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w 

Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: 

biuro@gckgrodek.pl; 

❖ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod 

adresem email (adres email): iod@aae.com.pl; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.; 

❖ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

❖ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

❖ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową realizacji usług lub zawarcia umowy. 

 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania 

moich danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 
 

.…………………………………………….……………. 
Data i podpis 



Zał. nr 2 do Regulaminu 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH osoby niepełnoletniej 

 

..………………………….………………………………………………………… 

Czytelnie imię i nazwisko dziecka 

Gródek, dn. ……………………. 

 
TAK 
 

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu), w celu poprawnego przebiegu III Konkursu Dziennikarskiego 
„WG-HN”, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gródku z siedzibą przy ul. A. i G. 
Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. 

NIE 

 

.…………………………………………….……………. 
Data i podpis  

 

__________________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

❖ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Gródku, ul. A. 

i G. Chodkiewiczów 4 (kod 16-040), tel.: (85) 718 01 36, mail: biuro@gckgrodek.pl; 

❖ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email 

(adres email): iod@aae.com.pl; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań ośrodka - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

❖ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; 

❖ Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa; 

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

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

❖ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

❖ podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową realizacji usług lub zawarcia umowy. 

Oświadczam, iż zostałem/am zapoznany z przysługującymi mi prawami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych mojego dziecka przez Gminne Centrum Kultury w Gródku. 

 

………………………………………………                                            .…………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis  

 

………………………………………………….…                                            .………………………………………………. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                Data i podpis 

 


