
XVII Festiwal Gwary Śląskiej 
Wielowieś 2022

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, 
ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś,

Cele Festiwalu:
Kontynuacja odkrywania bogactwa śląskiego dziedzictwa 
kulturowego,
Kształtowanie u młodego pokolenia poczucia tożsamości regionalnej
i  podtrzymywanie jej,
Kultywowanie przywiązania do rodzinnej ziemi,
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, prozy, śpiewu, 
teatru,
Stworzenie możliwości prezentacji artystycznych.

Forma prezentacji do wyboru:
Piosenka śląska
Monolog
Scenka

Wprowadza się kategorie wiekowe:
-przedszkola
-klasy I-III SP
-klasy IV-VI SP
-klasy VII-VIII
-szkoły średnie
-dorośli

Terminy i zasady uczestnictwa:
Należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną Kartę zgłoszenia wraz z 
kartą RODO do:
Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś 
lub na adres e-mail:
festiwale@gok.wielowies.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń 24 października 2022r. do godz. 15.00



Przesłuchania zespołów odbędą się 3 listopada od godz. 9.00 w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.

Uroczysta Gala odbędzie się 6 listopada o godz, 16.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Wielowsi.

Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
-poprawność gwary śląskiej, autentyczność
-ciekawą oryginalną prezentację
-precyzję wykonania
Decyzje jury są ostateczne.
W Festiwalu zostaną przyznane dyplomy i nagrody w kategoriach:
scenka, monolog, piosenka z uwzględnieniem kategorii wiekowych.

Informacje dodatkowe:
Każda placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników.
Każdego uczestnika zgłaszamy na odrębnej karcie zgłoszenia.

Dodatkowych informacji udziela:
Gminny O rodek Kultury w Wielowsiś

ul. G ówna 47ł
44-187 Wielowieś

tel. 32 233 60 80, 516 35 45 85
e-mail: festiwale@gok.wielowies.pl



KARTA ZGŁOSZENIA
XVII  FESTIWAL GWARY ŚLĄSKIEJ

WIELOWIEŚ 2022
1. Imię i nazwisko  UCZESTNIKA

…………………………………………………………………………………………………..
2. NAZWA ZESPOŁU

………………………………………………………...………………………………………..
3. Prezentacja do wyboru:

        Piosenka – tytuł…………………...…………………………………………….
        Monolog – tytuł …………………...…………………………………………...
        Scenka – tytuł ……………………...…………………………………………...

4. Kategoria wiekowa 
        przedszkole
        klasy I – III SP
        klasy IV-VI SP
        klasy VI-VIII SP
        szkoły średnie
        dorośli

5. Pełna nazwa szkoły ………………………………....……………………………….

6. Ilość osób ………………………………………………...……………………………….

7. Imię i nazwisko, adres i telefon instruktora/nauczyciela

8. E-MAIL instruktora/nauczyciela ………………………………………...
   PIECZĄTKA I PODPIS



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych
do realizacji  celów zgodnych z regulaminem XVII Festiwalu Gwary Śląskiej Wielowieś 2022
przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi.

Przyjmuję do wiadomości,  iż  przysługuje mi prawo dostępu do treści  danych osobowych mojego
dziecka, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przeniesienia  danych.  Przysługuje  mi  prawo  do  wycofania  zgody  na  przetwarzanie  danych
osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane, o których
mowa na odwrocie pracy przesłanej będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

.........................................................................

Data

.........................................................................
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Zgoda wymagana, aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie 
wizerunku mojego dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi do celów promocyjnych 
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz.U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm.).

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas 
rozdania nagród i oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu XVII Festiwalu Gwary Śląskiej Online 
Wielowieś 2022 są przechowywane w archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi, mogą 
zostać umieszczone w serwisach internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi oraz 
wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach prasowych.

......................................................................... .........................................................................

Data Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego: ……………………...………………………...



Zgoda opcjonalna (Jeśli rodzic/opiekun prawny nie wyrazi zgody, dziecko może wziąć udział w 
konkursie)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wielowsi z siedziba przy ulicy Głównej 47 Z  administratorem mogą się 
Państwo skontaktować przez adres gok@gok.wielowies.pl bądź pod wskazanym wyżej
adresem siedziby.

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Hanna Maślanka Z inspektorem
można się skontaktować przez adres e-mail: gok@gok.wielowies.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO) w celu realizacji 
konkursu/imprezy/festiwalu.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości wzięcia udziału w konkursie/imprezie/festiwalu.

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom 
fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania 
dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do czasu pływu 
archiwizacji.

7. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu,

- prawo do sprostowania,

- prawo do ograniczenia

- prawo do wniesienia sprzeciwu,

- prawo do usunięcia,

- prawo do przenoszenia,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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