REGULAMIN KONKURSU
„ZAWODZIANIN ROKU 2020”
realizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Zawodzianin Roku 2020” (dalej „Konkurs”) jest Miejski Dom

Kultury „Bogucice – Zawodzie” z siedzibą: ul. Markiefki 44A, 40 – 213 Katowice,
wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez miasto Katowice
pod nr RIK/K-ce/D/4/93, o nr NIP 954 000 13 44, REGON 271147300.
2. Regulamin Konkursu (zwany dalej "Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora,

Kapituły Konkursu oraz uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Konkursu oraz prawa
i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, moc obowiązującą przyznaje się także

komunikatom i informacjom w sprawie Konkursu, pochodzącym od Organizatora
i ogłaszanym na stronie www.mdkbogucice-zawodzie.pl.
4. W ramach Konkursu zostanie przyznany Tytuł „Zawodzianina Roku 2020” (dalej zwany:

„Tytułem”).
Zgłoszenia do Konkursu
5. Zgłoszenie kandydata do Konkursu może złożyć każda osoba fizyczna lub osoba prawna

prowadząca działalność na terenie Zawodzia, jak również każdy z mieszkańców
Zawodzia,
6. Osoba / organizacja zgłaszająca jest zobowiązana uzyskać zgodę osoby zgłaszanej do

Tytułu „Zawodzianin Roku 2020”, co odnotowuje się w Formularzu zgłoszeniowym.
7. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.
8. Zgłoszenia kandydatur należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej

na adres e – mail: kierownik.zawodzie@mdkbogucice-zawodzie.pl, poprzez formularz
zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i udostępniony na
stronie internetowej Organizatora oraz fanpage’u na FB Aktywne Zawodzie PL.
9. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data dostarczenia maila na serwer Organizatora.

Zgłoszenia dostarczone po upływie terminu wskazanego w punkcie 6. Regulaminu nie
zostaną uwzględnione w Konkursie.
10. Zgłoszenie kandydata do Konkursu winno spełniać wymogi formalne – każde z pól

formularza zgłoszeniowego powinno być wypełnione, zgodnie ze stanem faktycznym.
11. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością

i osiągnięciami zasługiwać na miano Zawodzianina Roku. Oceniany będzie:







wpływ kandydata / kandydatki na życie społeczne Zawodzia,
promowanie pozytywnej postawy i zaangażowania,
popularyzacja aktywnego trybu życia,
uczynność, skromność, życzliwość,
człowieczeństwo – szczególna osobowość,
inne/szczególne osiągnięcia.

12. Do konkursu mogą być zgłaszani kandydaci, których działalność ma ścisły związek

z Zawodziem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia
działalności.

Kapituła Konkursu
13. Kapitułę Konkursu tworzą osoby publiczne związane z Zawodziem w składzie:
a) Aldona Adamska – Dziuba – ubiegłoroczna Laureatka Tytułu,
b) Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice,
c) Ks. Leszek Czernecki – Proboszcz Parafii pw. Opatrzności Bożej,
d) Anna Kurzydło – Przewodnicząca RJP nr 3 Zawodzie w kadencji 2016 – 2020,
e) Katarzyna Paradecka – Dyrektorka MDK „Bogucice – Zawodzie”.
f) Agnieszka Rzepecka – Prezeska Stowarzyszenia „Mocni Razem”.
14. Wszyscy Członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły.
15. Członkowie Kapituły oraz jej Przewodniczący pełnią swoje funkcje przez okres trwania

Konkursu.
16. W szczególnych przypadkach Członek Kapituły może złożyć na ręce Przewodniczącego

Kapituły rezygnację z funkcji. W takim przypadku Kapituła może postanowić
o uzupełnieniu składu poprzez wybór nowego Członka lub zmniejszyć grono.
17. W posiedzeniu Kapituły należy uczestniczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Posiedzenie Kapituły jest prawomocne bez względu na liczbę przybyłych na posiedzenie
Członków (z zastrzeżeniem, że przybył chociaż jeden Członek), pod warunkiem, że
wszyscy Członkowie zostali skutecznie powiadomieni drogą elektroniczną bądź
telefoniczną lub listownie o terminie posiedzenia co najmniej na 7 dni przed jego
terminem.
Procedura wyłonienia Laureata
18. W I etapie spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych do Konkursu, Kapituła Konkursu

ustali listę nominowanych do otrzymania Tytułu, przy czym ich liczba musi wynieść
od 3 do 7osób, chyba że ogólna liczba kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie
będzie mniejsza.
19. W II etapie zostanie wyłoniony Laureat Tytułu, który zdaniem Kapituły spełnił wszelkie

kryteria opisane w niniejszym Regulaminie i swoją postawą zdecydowanie wyróżniał się
działalnością na rzecz Zawodzia.
20. Kapituła zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowej osoby / osób, jeśli ostateczna

ocena członków Kapituły co do kandydatów będzie do siebie zbliżona.
Nagrody
21. Laureat Konkursu otrzyma tytuł „Zawodzianina Roku 2020”, statuetkę i certyfikat.

Ogłoszenie Laureatów
22. Ogłoszenie Laureata nastąpi poprzez podanie wyników Konkursu do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Organizatora oraz fanpage’u Aktywne Zawodzie PL.
Oficjalne i uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas Zawodziańskiej Majówki
organiozwanej przez MDK „Bogucice – Zawodzie” w II. połowie maja 2021 r.
Postanowienia końcowe
23. Pełna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora.
24. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Organizatora

w porozumieniu z Kapitułą Konkursu.
25. Obowiązek informacyjny RODO stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz zgłoszeniowy
kandydata do Tytułu „Zawodzianin Roku 2020”
DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
/ Nazwa organizacji zgłaszającej
Dane kontaktowe
(adres, telefon, e-mail)
DANE KANDYDATA
Imię i nazwisko
Dane kontaktowe
(adres, telefon, e-mail)
Nazwa i adres instytucji, organizacji lub
klubu, którą kandydat reprezentuje
Czy zgłaszana osoba wyraziła zgodę na

kandydowanie i oświadczyła, że
zapoznała się z Obowiązkiem
informacyjnym (Załącznik nr 2)?

 TAK
 NIE

...…..……………………………..………….……………
(podpis kandydata)

UZASADNIENIE – OPIS KANDYDATA I JEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ ZAWODZIA

……………………………………………………….………………..
(Podpis/y i /lub pieczęcie osoby / organizacji zgłaszającej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”

Niniejszą
informację
otrzymuje
Pani
w
związku
z
obowiązkami
określonymi
w 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 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r.)
Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator
Danych
Osobowych
(ADO)

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury
„Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach.
Może się Pani z nami skontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
 poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl
 telefonicznie: 32 203-05-17, 32 203-55-24

Inspektor
Ochrony Danych
Osobowych
(IODO)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Z Inspektorem może się Pani / Pan kontaktować się w następujący sposób:
 listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
 poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl

Cele
przetwarzania
Pani danych
osobowych

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Pani / Pana
dane osobowe w celu realizacji Konkursu „Zawodzian Roku 2020” w sposób
bezpieczny oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne lecz niezbędne do realizacji powyższego celu. Pani / Pana dane
osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

Podstawa
prawna

Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Pani / Pana
dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Okres
przechowywania
Pani danych
osobowych
Odbiorcy
danych
osobowych
Pani prawa
związane z
przetwarzaniem
danych
osobowych
Prawo
wniesienia skargi

Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury
„Bogucice-Zawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po
spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony
przepisami prawa.
Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie:
 osobie której dane dotyczą,
 Kapitule Konkursu,
 podmiotom na mocy przepisów prawa,
Przysługują Pani / Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 prawo do wycofania zgody,
 prawo dostępu do swoich danych,
 prawo do usunięcia Pani danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Pani danych osobowych,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani danych osobowych.
Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Oświadczam, że zapoznałam / em się z Obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………………………….……………
(Podpis/y i /lub pieczęcie osoby / organizacji zgłaszającej)

………………..…………………………..
(Podpis kandydata)

