
REGULAMIN KONKURSU  

„Pomysł na innowacje” 

Wojkowice 2020 
 

 

1. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach w ramach projektu „Laboratorium Innowacji 

Kulturalnych” realizowanym przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego we 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wojkowicach i gminą Wojkowice  w ramach 

Programu Bardzo Młoda Kultura. 

 

2. CEL KONKURSU 

Ideą konkursu jest pokazanie innowacyjności w pomysłach na działania kulturalne. Chodzi 

o pokazanie czegoś - niekonwencjonalnie, o przedstawienie nowych zastosowań działań 

powszednich i własną, oryginalną interpretację codziennych zachowań. Celem konkursu jest 

wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych projektów społeczno – kulturalnych. 

Proces inkubacji obejmie 10 pomysłów zgłoszonych przez młodzież szkolną, z których co 

najmniej 5 przekroczy etap testowania i zostanie skierowane do wdrażania i popularyzacji na 

szerszą skalę. Twórcami nowatorskich pomysłów będą młodzi innowatorzy — z placówek 

oświatowych w Wojkowicach. Ekspert w zakresie innowacji społecznych będzie udzielać 

pomocy merytorycznej i organizacyjnej/technicznej, zarówno na etapie opracowywania 

pomysłu na innowacje jak i w fazie wdrażania przedsięwzięcia w życie. Ponadto, będzie 

prowadzić nadzór nad testowaniem gotowych rozwiązań oraz wyselekcjonowaniem tych 

o największym potencjale użytkowym do kolejnego stadium — upowszechniania i włączenia 

ich do praktyki codziennej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach. Zastosowany tryb 

konkursu ma umożliwić pobudzenie innowacyjności na najniższych szczeblach oraz dotarcie 

do oryginalnych pomysłów, które nie miałyby dużej szansy na realizację jako standardowe 

projekty.  

 

3. ZASIĘG KONKURSU 

Konkurs obejmuje teren Gminy Wojkowice. 

 

4. UCZESTNICY 

Adresatami Konkursu są dzieci i młodzież uczniowie klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych. 

 

5. WARUNKI KONKURSU 

Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć od 1 do 2 pomysłów na formularzu zgłoszeniowym – 

załącznik nr 2. 

Zgłaszane pomysły nie mogą naruszać prawa w szczególności dotyczy to treści powszechnie 

uważanych za wulgarne i obraźliwe. 

 

Nadesłane pomysły muszą posiadać wypełnioną czytelnie drukowanymi  literami Kartę 

Zgłoszenia podpisaną przez pełnoletniego uczestnika lub rodzica/prawnego Opiekuna 

dziecka: Załącznik 1. 

Pomysły niezwiązane z tematem konkursu oraz brak prawidłowo wypełnionej Karty  

Zgłoszenia powoduje odrzucenie pracy. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 



7. TERMIN SKŁADANIA PRAC 

Prace konkursowe należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury osobiście bądź za 

pośrednictwem poczty - w kopercie z dopiskiem „Pomysł na innowacje” do dnia 

12 października 2020r. do godz. 15.00 

 

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa  powołana 

przez Organizatora. 

 

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. W możliwie 

najkrótszym terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną 

o rozstrzygnięciu Konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród.  

Wyniki zostaną ogłoszone także na stronie internetowej: www.mokwojkowice.pl  

 

Prace będą oceniane wg. następujących kryteriów: 

a) Innowacyjność 

b) pomysłowość  

c) oryginalność. 

 

9. NAGRODY 

Zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia. 

Nagrody i wyróżnienia należy odebrać w ciągu miesiąca od dnia uroczystego podsumowania 

Konkursu. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający prace oświadcza, iż praca 

nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych 

praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi 

z tytułu  naruszenia praw określonych powyżej, odpowiedzialnym za naruszenie jest 

wyłącznie zgłaszający pracę na Konkurs. 

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 

Organizatora. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator 

Konkursu. 

 

Wszystkich dodatkowych informacji udziela: 

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach,  

ul. Jaworznik 6 , 42-580 Wojkowice 

Tel. 792 739 158 

e-mail: m.klimek@wojkowice.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mokwojkowice.pl/
mailto:m.klimek@wojkowice.pl


Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS  

„Pomysł na innowację” 
(czytelnie, drukowanymi literami wypełnia nauczyciel/opiekun) 

 
1. Imię i nazwisko uczestnika....................................................................................... 

2. Telefon kontaktowy do placówki............................................................................. 

3. Dane placówki delegującej........................................................................................ 

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

4. Imię nazwisko opiekuna/nauczyciela...................................................................... 

5. Kategoria wiekowa...................................................................................................... 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach z siedzibą 
w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6; adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że: 

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, 
w celu organizacji konkursu/przeglądu. 

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji konkursu/przeglądu. 
Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
niemożność udziału w konkursie/przeglądzie. 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się  
w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, 
Lichtenstein i Norwegia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu/przeglądu, a także 
po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń jak również wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. 

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu 
zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej. 

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@mokwojkowice.pl  

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

8) Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do 
tego uprawnionym. 

 

 

                      Data, miejscowość                                                        Podpis rodzica/opiekuna 

      

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

 

mailto:rejestracja@stommedarte.pl
mailto:barbara.pawlak@mokwojkowice.home.pl


Załącznik 1 

KARTA ZGŁOSZENIA 
KONKURS  

„Pomysł na innowację” 
Nazwa innowacji: 

Opisz swoją koncepcję (max. 2000 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z czego wynika pomysł na realizację innowacji (max.1000 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymień ewentualne informacje dodatkowe (max 1000 znaków) 

 

 

 

 

 

 

 

                      Data, miejscowość                                                        Podpis rodzica/opiekuna 

      

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

 


