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Regulamin Konkursu Wiedzy o Organach Piszczałkowych 
 
Postanowienia ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Organach Piszczałkowych, zwanego dalej 
Konkursem, jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka”, zwana dalej 
Organizatorem lub Fundacją, z siedzibą ul. J. Poniatowskiego 52, 62-860 
Opatówek. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Ziemi Kaliskiej (dalej także jako 
„ZK”), należy rozumieć obszar następujących jednostek samorządu 
terytorialnego: Miasta Kalisza oraz Powiatu Kaliskiego (Gminy: Blizanów, 
Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Mycielin, 
Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków). 

3. Konkurs odbywa się jako impreza towarzysząca III Międzynarodowego 
Festiwalu Organowego "Jesień Organowa - Chełmce 2018" (dalej jako 
festiwal) - dofinansowanego przez Fundację PZU oraz Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Biskup Kaliski 
Edward Janiak oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 

Cele projektu 
 

4. Głównym celem projektu jest rozpropagowanie wiedzy na temat organów 
piszczałkowych oraz muzyki organowej wśród dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu Ziemi Kaliskiej. 

5. Cele szczegółowe: 
a.  Edukowanie w zakresie wiedzy o organach piszczałkowych. 
b.  Popularyzowanie muzyki organowej wśród osób młodych.  
c. Rozwój edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury 
wysokiej. 
d. Promowanie wiedzy na temat organów firmy Schlag und Söhne 
znajdujących się w Chełmcach. 
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Uczestnicy projektu 
 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 
mieszkający lub uczący się na terenie Ziemi Kaliskiej (lub powiatów 
graniczących z Miastem Kaliszem lub Powiatem Kaliskim, po wcześniejszym 
zgłoszeniu Organizatorowi), zwani dalej „Uczestnikami”. 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
8. Zgłoszenia szkoły do udziału w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły bądź 

upoważniona osoba reprezentująca szkołę na formularzu zgłoszeniowym, 
stanowiącym zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Zgłoszenia szkoły należy złożyć do 19 października 2018 r. mailowo 
(fundacja@inicjatywa.opatowek.pl), za pośrednictwem poczty albo osobiście w 
siedzibie Fundacji (liczy się data wpływu). Organizator ma prawo do 
wydłużenia terminu. 

10. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie przez przedstawiciela 
ustawowego Uczestnika (rodzic albo opiekun prawny) zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zawartej w załączniku Nr 2 niniejszego regulaminu, zwanej 
dalej Zgodą. 

 
Przebieg projektu 
 
Rekrutacja 

11. Rekrutacja szkół uczestniczących w Konkursie odbywa się na podstawie 
zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 10-12 Regulaminu. 

Przebieg konkursu  
12. Do 26 października 2018 roku Organizator zobowiązuję się dostarczyć do szkół 

biorących udział w Konkursie testy z uprzednio przygotowanymi pytaniami. 
13. Testy będą zawierać pytania w formie otwartej lub zamkniętej z zakresu: 

a. Historii oraz budowy organów piszczałkowych. 
b. Historii organów firmy Schlag und Söhne w Chełmcach. 
c. Koncertów organowych w Chełmcach. 

14. Materiały proponowane do przygotowania się dla uczestników to: 
a. http://organy.art.pl/historia.php?id=1 
b. http://organy.art.pl/budowa.php 
c. http://lukaszmosur.blogspot.com/2016/08/anielskie-organy-w-kosciele-

narodzenia.html?q=opiekun 
d. https://drive.google.com/file/d/1arCLxec28Bn2jDkXpQddv5TNV7LC1LEe/vi

ew 
15. Test odbywający się w ramach Konkursu jest przeprowadzana samodzielnie 

przez każdą z biorących udział w Konkursie szkół. 
16. Test przeprowadzany jest 26 października 2018r. zgodnie z zasadami „fair 

play” tzn. Uczestnicy rozwiązują testy samodzielnie, bez możliwości 

mailto:fundacja@inicjatywa.opatowek.pl
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skorzystania z pomocy naukowych, urządzeń elektronicznych lub pomocy 
nauczyciela.  

17. Szkoła w której przeprowadzany jest Konkurs zobowiązana jest dostarczyć 
rozwiązane przez Uczestników testy w formie papierowej (za pośrednictwem  
poczty lub osobiście w siedzibie Fundacji) do 5 listopada 2018 roku (liczy się 
data wpływu). 

18. Szkoła dostarczająca testy jest zobowiązana dostarczyć wraz z rozwiązanymi 
testami Zgody o których mowa pkt. 12 niniejszego Regulaminu. W przeciwnym 
wypadku Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy Uczestnika, 
którego Zgoda nie zostanie dostarczona. 

 
Rozwiązanie konkursu oraz nagroda 

19. Organizator ocenia dostarczone testy i na tej podstawie wskazuję laureatów 
konkursu. 

20. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do pracowni organmistrzowskiej 
organmistrza Andrzeja Sutowicza, połączone ze zwiedzaniem pracowni. 

21. Szczegóły związane z wyjazdem zostaną przekazane Uczestnikom w 
późniejszym terminie. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu projektu oraz 
poszczególnych etapów, o czym niezwłocznie informuje Uczestników. 

 
Postanowienia końcowe 

23.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego 
Regulaminu w każdym czasie trwania Konkursu bez podawania przyczyny. 

24. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków 
niniejszego Regulaminu.  

25.  W sprawach nieujętych Regulaminem decydujący głos ma Organizator. 
26.  Kontakt z Organizatorem – Fundacją „Inicjatywa dla Opatówka”: 

Mail: fundacja@inicjatywa.opatowek.pl 
Tel.: 794 358 218 
Kamil Ratajczyk – koordynator konkursu 
Mateusz Walczak – dyrektor organizacyjny Festiwalu 
Facebook: facebook.com/InicjatywaDlaOpatowka 
www.inicjatywa.opatowek.pl 
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Załącznik nr 1 
Formularz zgłoszeniowy  
 
 

……………………………………………. 
      Miejscowość i data 

 

Zgłoszenie Szkoły do udziału w projekcie „Konkurs Wiedzy o Organach 
Piszczałkowych”, organizowanym przez Fundację „Inicjatywa dla 

Opatówka”,  
 
 

Nazwa oraz adres 
szkoły: 
 

 
 
 
 

Telefon kontaktowy:  
 
 

Adres mailowy:  
 
 

Ilość uczestników:  
 
 

 
 
Niniejszym informuję, że zapoznałem/am się z Regulaminem oraz akceptuję jego 
postanowienia. 
 
 

      ……….….……………………………. 
(podpis właściwej osoby) 
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Załącznik Nr 2 
Zgoda 

 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie przepisów 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych małoletniego jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. 
Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek, zwana dalej „Administratorem”.  

2. Dane osobowe małoletniego przetwarzane w celach organizacji warsztatów oraz innych wydarzeń towarzyszących 
realizacji projektu „Konkurs Wiedzy o Organach Piszczałkowych” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) 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): tj. zgody oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych 
interesów Administratora.  

3. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji warsztatów do zakończenia warsztatów lub do momentu 
cofnięcia zgody.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych małoletniego, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.  

6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Informujemy, że dane osobowe małoletniego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

8. Informujemy, że dane małoletniego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą 
wykorzystywane do profilowania.  

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości uczestnictwa w 
warsztatach. 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku 

 Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego […………………………..] na podstawie przepisów 

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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), oświadczam, że 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych […………………………….] na potrzeby realizacji  

„Konkursu Wiedzy o Organach Piszczałkowych” odbywającego się w ramach projektu „III Jesień Organowa 
– Chełmce 2018” oraz realizacji potencjalnej nagrody, którą jest wyjazd do pracowni organmistrzowskiej, 

których organizatorem oraz realizatorem jest Fundacja „Inicjatywa dla Opatówka” z siedzibą ul. 
Poniatowskiego 52, 62-860 Opatówek. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że 

zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych oraz ich 

poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  
 Jednocześnie wyrażam zgodę na utrwalenie oraz na wykorzystanie wizerunku małoletniego 

[……………………………………..] przez organizatora Konkursu. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy 
publikacji, w tym: rozpowszechnianie wizerunku w Internecie, na wszelkich nośnikach, w tym na DVD, 

tworzenia filmów i rozpowszechnianie ich w całości lub ich fragmentów w celach reklamowych i 
promocyjnych. Zgoda obejmuje ponadto wykorzystanie wizerunku w celach promocji warsztatów lub 

organizatora, w szczególności na plakatach, ulotkach, w relacjach i spotach telewizyjnych, popr\zez 
zamieszczenie jej w publikacjach w gazetach i czasopismach. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

 

……………………………………………………….. 

                    (podpis) 


