
Regulamin konkursu 

„Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus” 

Konkurs plastyczno-modelarski dla dzieci i młodzieży 

 

Organizator i cel konkursu: 

1. Organizatorem konkursu „Zostań konstruktorem samolotu – operacja Adolphus” jest Gminny 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.  

2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec oraz Starosta Cieszyński.  

3. Celem konkursu jest przygotowanie wystawy modeli samolotów z okazji 80. rocznicy Pierwszego 

Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu, a także pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń 

związanych z pierwszym zrzutem.  

 

Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu cieszyńskiego.  

2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 

a. 7 - 10 lat 

b. 11 - 14 lat 

c. 15 - 18 lat 

 

Zasady udziału w konkursie: 

1. Każdy uczestnik może zgłosić jeden model (3D - przestrzenny) samolotu wykonany własnoręcznie 

i samodzielnie - technika dowolna z różnych materiałów (papier, drewno, puszka, tektura…). 

2. Model samolotu powinien być zbliżony do tego z którego wyskoczyli Cichociemni w nocy z 15/16 

lutego 1941 roku.  

3. Wygrywa samolot uczestnika, który najwierniej odwzoruje samolot, którym lecieli oraz z którego 

wyskoczyli Cichociemni w 1941 roku do okupowanego kraju. 

4. Konkurs nie obejmuje modeli dostępnych w handlu. 

5. Uwaga! Nowy termin składania prac 17.05.2021 r. 

6. Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury (Łączka, ul. Widokowa 10, 43-

426 Dębowiec) lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu (ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec) 

w terminie do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach pracy GOKSiT i Biblioteki.  

7. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna mieć dołączoną kartkę na której będzie widnieć imię 

i nazwisko autora pracy oraz wiek. 

8. Uczestnik musi wypełnić i dostarczyć wraz z pracą formularz zgłoszeniowy do konkursu (załącznik 1) 

oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 2). 

9. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych w celu realizacji konkursu.  

10. Prawa autorskie do nadesłanych prac przechodzą na własność organizatora – Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej 

działalności (wystawy, wydawnictwa, portale społecznościowe, informacyjne, itp.). Organizator 

zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów 

autorskich. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych do celów 

naukowych i edukacyjnych oraz ich publikacji we fragmentach lub całości z zachowaniem praw 

autorskich.  

11. Modele dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.  

12. Organizator powołuje jury konkursu.  

13. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie, o którym uczestnicy zostaną 

powiadomieni.  

14. Oceniane będą: pomysłowość, oryginalność, zgodność z tematem. 

15. Organizatorzy uhonorują nagrodami rzeczowymi zwycięzców konkursu oraz zastrzegają sobie prawo 

do przyznania wyróżnień. Każdy z uczestników otrzyma upominek. 

16. Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury nie ma obowiązku uzasadniania swoich 

decyzji. 



Załącznik nr 1 

Do regulaminu 

Konkursu „Zostań konstruktorem 

samolotu”  
 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

prac do konkursu „Zostań konstruktorem samolotu” 

  

 

 

I. Informacja o zgłaszającym prace:  

 

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................ 

 

Tel. ...........................................  

 

e‐mail: ..................................................................................... 

 

 

II. Oświadczenie zgłaszającego (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzica lub opiekuna):  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Zostań 

konstruktorem samolotu – operacja Adolphus” w celach wynikających z regulaminu tego 

Konkursu. Zapoznałem się i akceptuję ogólny obowiązek informacyjny – RODO obowiązujący w 

GOKSiT Dębowiec (zał. nr 3). 

Przenoszę nieodpłatnie na Organizatora prawo do wykorzystania prac w publikacjach, wystawach 

oraz stronach internetowych Organizatora (wraz z imieniem i nazwiskiem). 

 

....................................................................................................... 
                                                   miejscowość i data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Do regulaminu 

Konkursu „Zostań konstruktorem 

samolotu” 

 

 

 

Konkurs „Zostań konstruktorem samolotu” 

ZGODA NA UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 

 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na udział w konkursie osoby niepełnoletniej 

Imię i Nazwisko: ..............................................................................................................  

Wiek: ………………………………………………………………………………….. 

Tel. .................................................................................................................................    

e-mail: ............................................................................................................................  

 

………………………………………………………………… 
                                                              miejscowość i data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

Do regulaminu 

Konkursu „Zostań konstruktorem 

samolotu – operacja Adolphus” 

 

 

 

Informacja o zasadach wykorzystania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU 

I TURYSTYKI W DĘBOWCU z siedzibą 43-426 Dębowiec, Łączka ul. Widokowa 10 reprezentowany 

przez dyrektora.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować 

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres email: iod.gok@debowiec.cieszyn.pl 

3. Administrator danych osobowych – Dyrektor – przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z celami statutowymi (między 

innymi: organizacją warsztatów, zajęć artystycznych, konkursów, wycieczek itp.), wypełnienia 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, do ochrony 

żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).  

4. Dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, warunkiem umownym, 

lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy 

będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować 

zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, 

gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej 

umowy. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich 

danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.  

9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


