
Kultura tego miasta to LUDZIE

Lista podstawowa
załącznik 2

WYBRANA POSTAĆ

OBSZAR KULTURY

CO ZROBIŁ/ZROBIŁA DLA GNIEZNA?

JAKIM JEST/BYŁ/BYŁA CZŁOWIEKIEM?

CO WAS ZASKOCZYŁO?

CZY CHCIELIBYŚCIE GO/JĄ POZNAĆ?

WYSZUKAJCIE CHOĆ JEDNĄ CIEKAWOSTKĘ Z ŻYCIA CODZIENNEGO WASZEJ
POSTACI.

 

 



Kultura tego miasta to LUDZIE
ZASADY UCZESTNICTWA

1.    Konkurs organizowany jest przez Miejski Ośrodek Kultury  (dalej jako: „konkurs”).
2.    Celem konkursu jest zachowanie pamięci o osobach ważnych dla rozwoju kultury Gniezna
3.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek publicznych i niepublicznych z terenu 
 Miasta Gniezna w dwóch kategoriach wiekowych:
     - szkół podstawowych – klasy 1-3
     - szkół podstawowych – klasy 4-8
4.    Każda z placówek może zgłosić dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem, że spełniają
kryterium konkursowe. Jednocześnie proponowany jest wybór jednej postaci/jednego
działacza dla jednej klasy.
 
5.    W ramach konkursu należy przygotować post (wpis) dotyczący danej postaci w oparciu o
listę podstawową (załącznik nr 2) oraz materiał wizualny - kl.1-3 - prace plastyczne, kl.4-8 film,
prezentacja, kolaż zdjęć przedstawiający daną postać. Oceniana będzie pomysłowość w jak
najciekawszym przedstawieniu postaci. 

6.    Nazwiska postaci dostępne są poniżej - prośbą organizatorów jest, by skonsultować
wybór z koordynatorem działania - Dominiką Sochacką-Drzewiecką.

7.    Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie kart informacyjnych uczestników (załącznik    
 nr 1) oraz materiałów przygotowanych na konkurs. Zgłoszenia należy przesłać mailowo:
dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl. 
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 marca 2023 roku. Decydujący jest dzień
wpływu kart zgłoszeniowych do organizatora. 

8.    Organizator zapewnia nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w konkursie oraz
wyróżnień. 

9.    O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

10.  Prace konkursowe realizowane i przekazane są w oparciu o zasadę wolnych licencji CC -
3.0.PL - Uznanie autorstwa.

11.  Wszelkich informacji udziela: Dominika Sochacka-Drzewiecka, tel. 789029922, mail:
dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl.

 

 

mailto:dominikasochacka-drzewiecka@mok.gniezno.pl


Kultura tego miasta to LUDZIE
ZASADY UCZESTNICTWA- WYBÓR POSTACI

 ś.p. Jan Bogusz 

 ś.p. Sławek Kuczkowski 

ś.p Roman Nowak

ś.p.Wiesław Kiser 

śp. Tomasz Rzepa 

 śp. Maciej Szczerkowski

śp. Jerzy Marosz 

ś.p. Mikolaj Matyska 

Muzyczna rodzina Poczekaj

ś.p.Teresa Łubińska-Kalinowska

śp Janusz Chlasta

śp. Jan Bauer

 śp. Zygmunt Karpiński

śp. Zygfryd Gruszczyński

 śp. Erazm Scholtz 

śp Eryk Kuszczak

Zespół Revellersi

ś.p. Leon Galiński

ś.p. Klemens Waberski
 



Kultura tego miasta to LUDZIE
ZAŁĄCZNIK 1

 Karta zgłoszeniowa - Kultura tego miasta to LUDZIE

Szkoła i klasa:
Wybrana postać:
Liczba osób czynnie biorących udział w konkursie: 

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 konkursu „Kultura tego miasta to LUDZIE” 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
zgłoszonych do konkursu „Kultura tego miasta to LUDZIE”. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w
sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 
5. 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.;. 
6. W związku z organizacją konkursów lub zawodów w ramach konkursu „Kultura tego miasta to LUDZIE” dane
osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej
osobom zgromadzonym w trakcie trwania konkursu oraz podczas prezentacji prac uczestników Konkursu w
materiałach promocyjnych oraz publikacji i prezentacji prac nagrodzonych i wyróżnionych w trakcie ogłaszania
wyników i wręczania nagród. 
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię);
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).
9. 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. 
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