
Regulamin II Miejskiego Przeglądu Musztry 

8 maja 2021 roku 

 

1. Organizatorem II Miejskiego Przeglądu Musztry (dalej: „Przeglądu”) jest: Miejski 

Ośrodek Kultury w Gnieźnie. 

2. Celem przeglądu jest: 

- popularyzacja musztry, jako elementu pracy wychowawczej, 

- podnoszenie sprawności fizycznej, 

- wzmacniane motywacji oraz zachęcanie środowiska uczniowskiego do      

kultywowania tradycji, 

- promocja służb mundurowych, 

- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 

3. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, grup rekonstrukcyjnych, organizacji i stowarzyszeń itp.  

z siedzibą na terenie Miasta Gniezna, które w ramach swoich działań zajmują się 

tematyką Przeglądu.  

4. Wiek uczestników, którzy mogą wchodzić w skład drużyny: nie mniej niż 7 lat, nie 

więcej niż 18 lat.  

5. Przegląd odbędzie się 8 maja 2021, przewidziana godzina rozpoczęcia 10:30,  

miejsce: dziedziniec Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (wejście od ul. Kościuszki) 

Przegląd w takiej formule będzie mógł się odbyć, pod warunkiem braku 

obowiązywania zakazów dotyczących gromadzenia się w związku z trwającą 

pandemią COVID-19. 

6. W przypadku trwania obowiązujących przepisów dotyczących pandemii COVID-

19 lub ich zaostrzenia, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia 

przeglądu w formie bezpośredniej, organizator przewiduje prezentacje drużyn w 

formie online, na zasadach określonych w suplemencie do niniejszego regulaminu 

i przekazanego wszystkim uczestnikom co najmniej na dwa tygodnie przed datą 

prezentacji w formie online. 

7. Liczba  osób w drużynie: maksymalnie 13 osób, w tym dowódca.  

8. Szkoła, lub inna z grup, o których mowa w pkt. 3 może zgłosić jedną drużynę.  

Jeśli w szkole prowadzone są osobno klasy wojskowe, policyjne, pożarnicze, 

wówczas szkoła może zgłosić tyle drużyn, ile prowadzi profili klas mundurowych – 

jedno zgłoszenie dla danego profilu.  



9. Zgłoszenia może dokonać nauczyciel/opiekun drużyny lub dyrektor szkoły 

posiadający zgodę rodzica/opiekuna dziecka na udział w przeglądzie. 

Nauczyciel/opiekun drużyny lub dyrektor szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za 

wszystkie osoby w drużynie, w trakcie trwania przeglądu.  

10. W przeglądzie może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn, o ich zakwalifikowaniu 

decyduje kolejność złożenia kompletu materiałów: Kart Zgłoszeniowych załącznik 

2,  oświadczeń RODO załącznik 3, pliku video z zarejestrowanym „pokazem 

dowolnym” musztry w wykonaniu członków każdej drużyny (film nie powinien 

przekraczać 5min.; format pliku avi,mp4 lub mov).  

11. Drużyna może składać się z dziewcząt i chłopców w dowolnej proporcji 

(maksymalnie 13 osób). 

12. Drużyną może dowodzić tylko przedstawiciel wchodzący w jej skład. 

13. Przestrzeń, na której może zostać przeprowadzony przygotowany przez drużynę 

pokaz przedstawiona jest w Załączniku nr 1do powyższego regulaminu. Wymiar 

prostokąta 30m x 12m. 

14.  W ramach przeglądu przewidziany jest występ 10 drużyn, z których każda 

przedstawi  „program dowolny” musztry. Występ polega na wykonaniu pokazu 

według własnego scenariusza opartego o zakres musztry. Czas trwania pokazu 

maksymalnie 5 minut (czas będzie liczony od wyczytania drużyny przez 

prowadzącego).  

15. Uczestnicy przeglądu powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo  

od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia dokonuje zgłaszający.  

16. Organizator przeglądu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

wypadków, urazów i szkód w mieniu oraz szkód na osobie, powstałych podczas 

trwania imprezy.  

17. Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla wszystkich członków drużyn 

biorących udział w przeglądzie.  

18. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu przeglądu, podczas obchodów 76. 

rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. 

19. Wszelkich informacji udziela: Szymon Drzewiecki, tel. 61 426 04 34.  

20. Ostateczny termin zgłaszania drużyn i nadsyłania materiałów to 30 kwietnia 2021 

roku.  

21. Zgłoszenia można nadsyłać (wraz z formularzem zgłoszeniowym: Załącznik nr 2, 

oświadczeniem RODO: Załącznik nr 3, oraz plikiem video o którym mowa w 



punkcie 10) na adres: przeglad@mok.gniezno.pl przynieść osobiście lub nadesłać 

pocztą: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno. 

W przypadku przekazania pliku video, o którym mowa w punkcie 10, jego 

przekazanie może nastąpić tylko i wyłącznie elektronicznie poprzez przesłanie na 

wskazany adres e mail: przeglad@mok.gniezno.pl. 

22. Wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje organizator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 
 

 
 

 
 



Załącznik 2 
 

Karta Zgłoszeniowa 

II Miejskiego Przeglądu Musztry 

 

Zgłaszam drużynę pod nazwą ……………………………….., do II Miejskiego Przeglądu 

Musztry, który odbędzie się 8 maja 2021 r. na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

(wejście od ul. Kościuszki), w liczbie……. osób składających się na drużynę.  

 

Opiekun drużyny (imię i nazwisko): …………………………………………………………. 

Kontakt (telefon, e mail): ……………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, iż posiadam wszystkie zgody od rodziców/opiekunów członków drużyny 

biorącej udział w II Miejskim Przeglądzie Musztry. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu i go akceptuję. 

            

            

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

      Czytelny podpis osoby zgłaszającej drużynę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

II Miejski Przegląd Musztry 

8 maja 2021 roku 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, ……………………………………………………………………….., osoba odpowiedzialna 

za drużynę biorącą udział w II Miejskim Przeglądzie Musztry rozumiem i akceptuję 

regulamin II Miejskiego Przeglądu Musztry organizowanym przez Miejski Ośrodek 

Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie,  ul. Łubieńskiego 11, 62-200 GNIEZNO 

 

……………………………………………………………………… 
     (Data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za drużynę) 

 

OSWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH1 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek  

mojego dziecka (w formie zdjęcia) w tym imienia i nazwiska 

……………………………………………, w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w II 

Miejskim Przeglądzie Musztry Miejskiej organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury im. 

Klemensa Waberskiego w Gnieźnie,  ul. Łubieńskiego 11, 62-200 GNIEZNO zgodnie z 

Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

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

                   (Data, czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego/uczestnika) 

 

 
1 (W przypadku niepełnoletnich uczestników oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

powinien wypełnić i podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka). 

 



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU2 

W związku z uczestnictwem w II Miejskim Przeglądzie Musztry organizowanym przez 

Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie,  ul. Łubieńskiego 11, 

62-200 GNIEZNO wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku 

mojego dziecka* w (literą X zaznaczyć właściwe): 

□ publikacjach na stronie internetowej i kanałach YouTube, mok.gniezno.pl oraz 

Gniezno.eu, 

□ audycjach telewizyjnych,  

□ audycjach radiowych,  

□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach,  

□ kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej, 

□ gablotach i na tablicach ściennych,  

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały 

cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w 

dowolnym czasie. 

* niewłaściwe skreślić 

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

                                                                                                                       (Data, czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego/Uczestnika) 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją II Miejskiego 

Przeglądu Musztry jest Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie (adres: ul. Łubieńskiego 

11 62-200 Gniezno, tel. 61 426 46 30, e-mail: sekretariat@mok.gniezno.pl).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na 

adres Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, uczestnictwa oraz 

upubliczniania wizerunku osób odpowiedzialnych za drużynę oraz członków drużyn 

zgłoszonych do  II Miejskiego Przeglądu Musztry. 

4. Podane przez uczestnika dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, 

tj. zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji 

 
2 (W przypadku niepełnoletnich uczestników oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

powinien wypełnić i podpisać rodzic lub opiekun prawny dziecka). 



Konkursu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy 

osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach II Miejskiego Przeglądu 

Musztry dane osobowe uczestników i zwycięzców mogą być przekazywane 

sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom 

zgromadzonym. Odbiorcami danych osobowych, w tym wizerunków uczestników, 

mogą być również odbiorcy strony internetowej UM w Gnieźnie oraz MOK w 

Gnieźnie, a także serwisu internetowego YOUTUBE . 

7. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na rozpowszechnianie wizerunku 

poprzez jego publikację w serwisie internetowym YOUTUBE, dane będą 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych 

(USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji 

stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku 

odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł 

korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie 

pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym 

ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień 

ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać 

proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy 

jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia 

ochrony danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

Organizacja II Miejskiego Przeglądu Musztry  jest związana z koniecznością 

przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w 

tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych. 

 

 

 

……………………………........................................... 
                                                                    (Data, czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego/Uczestnika) 

 


