AKTYWNE KASZUBY
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości Jana Trepczyka.
1. ORGANIZATORZY
a) Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk
b) Stowarzyszenie TREFL POMORZE, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk
2. PATRONAT HONOROWY
a) Marszałek Województwa Pomorskiego
3. PATRONAT MEDIALNY
a) Miesięcznik „Pomerania”
b) Dziennik Bałtycki
c) Radio Gdańsk
4. CELE KONKURSU
a) konkurs skierowany jest do uczniów szkół, w których nauczany jest język kaszubski
b) popularyzacja wiedzy o działalności, twórczości Jana Trepczyka
c) poszerzanie wiedzy o Małej Ojczyźnie i jej historii, kulturze, literaturze;
d) doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży;
e) integracja dzieci i młodzieży interesującej się regionem.
3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
a) w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczący się języka kaszubskiego
I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria - klasy IV-VII szkoły podstawowej
III kategoria - klasa VIII szkoły podstawowej, klasa III gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe
b) szkoła może zgłosić po 3 prace z każdej kategorii wiekowej;
c) technika pracy plastycznej dowolna. Technika wykonania: taka jak kredki, pastele, akwarele, farby,
ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki. Praca powinna zostać wykonana
w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła.
d) format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
e) tematyka prac:

Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości Jana Trepczyka.
Tematyka tegorocznej edycji konkursu poświęcona jest twórczości Jana Trepczyka – Patrona Roku
2019, ogłoszonego przez ZKP.
f) każda praca powinna być opatrzona przyklejoną na odwrocie pracy kartką z następującymi
danymi: (wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
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Imię i nazwisko ucznia
(litery drukowane)
Temat pracy
Klasa
Kategoria wiekowa
( wstawić x)

☐ I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej
☐ II kategoria - klasy IV-VII szkoły podstawowej
☐ III kategoria – klasa VIII szkoły podstawowej,
klasa III gimnazjum
szkoły ponadpodstawowe

Nazwa, adres i telefon
szkoły, adres mailowy
(obowiązkowo)
Imię i nazwisko opiekuna
(nauczyciel)
Telefon kontaktowy
opiekuna (nauczyciel)
Adres mailowy opiekuna
(nauczyciela obowiązkowo)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (ZKP) z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Straganiarskiej 20/23, 80-837 Gdańsk, dane kontaktowe: tel. 58 301 27 31, biuro@kaszubi.pl
2. Pani/Pana dane osobowe i kontaktowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją konferencji dydaktycznej
oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - rozwoju
języka kaszubskiego oraz kultury kaszubsko-pomorskiej, w tym kierowania do Pani/Pana korespondencji mailowej,
pocztowej, informacji o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, gospodarczych, szkoleniowych,
spersonalizowanych ofert, publikowania danych na stronach internetowych, publikacjach i czasopismach
prowadzonych oraz wydawanych przez ZKP, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. "f" RODO;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niniejszego zadania. Fakt
niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. "a" RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
poprzez ich udostępnianie i przekazywanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora - rozwoju języka kaszubskiego oraz kultury kaszubsko-pomorskiej.
2. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia w/w zgody.

....................................
(miejscowość i data)

………………………….…………....................
(czytelny podpis)

........................................................………………………………
Podpis rodziców lub za zgodą rodziców nauczyciela lub pełnoletniego uczestnika
Prace podpisane z przodu nie będą oceniane.
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g) Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace bez ww. oświadczenia nie będą brały
udziału w konkursie.
h) prace należy przesłać na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ul. Straganiarska 20-23, 80-837
Gdańsk (z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Biura
ZKP;
h) termin składania prac upływa 8 marca 2018 r.
4 . ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
a) prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów. W skład jury wejdą:
przedstawiciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Stowarzyszenia Trefl Pomorze, Akademii Sztuk
Pięknych, miesięcznika „Pomerania”, „Dziennika Bałtyckiego”)
b) decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
c) laureaci otrzymają nagrody rzeczowe natomiast szkoły, w których uczą się wyróżnione osoby
otrzymają nagrody pieniężne w przeznaczeniem na pomoce edukacyjne. Obecność podczas rozdania
nagród jest obowiązkowa. Nagrody nieodebrane w dniu rozstrzygnięcia konkursu przepadają;
organizatorzy przeznaczą je dla laureatów innych konkursów;
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas meczu koszykarzy TREFL SOPOT z STELMET BC
ENEA ZIELONA GÓRA , który odbędzie się 20 marca 2019 r. w ERGO ARENIE w Gdańsku.
Szczegółowe informacje zostaną przesłane 10 marca 2019 r.
e) Pierwsze 150 szkół, z których zostaną zgłoszone prace plastyczne, otrzymają zaproszenia dla dzieci
uczących się języka kaszubskiego na marcowy mecz siatkarzy Trefl Gdańsk podczas którego zostaną
wręczone nagrody laureatom konkursu. O ilości miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt transportu
ponosi szkoła. Szczegółowe informacje zostaną przesłane 10 marca 2019 r.
f) nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w ERGO ARENIE
w Gdańsku.
g) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach związanych
z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;
h) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu
wydawanych przez Organizatora, a także w internecie.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych;
b) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz
z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz
Ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
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c) organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez uczestników konkursu;
d) niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
e) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
www.kaszubi.pl oraz Stowarzyszenia Trefl Pomorze www.treflpomorze.pl .
6. INFORMACJE DODATKOWE
Kontakt:
Biuro ZKP: Lucyna Radzimińska tel. 58 301 27 31; edukacja@kaszubi.pl
Trefl Pomorze: Kamil Leśniewski tel. 535101013; k.lesniewski@sport.trefl.com
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Załącznik nr 1
do regulaminu
konkursu plastycznego
Aktywne Kaszuby

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em)

się z regulaminem konkursu plastycznego „Kaszuby, tradycja, przyroda w twórczości
Jana Trepczyka” " organizowanego dla uczniów szkół, w których nauczany jest język kaszubski przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Stowarzyszenie Trefl Pomorze i wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka (imię i nazwisko)..........................................................................……………w w/w konkursie.

2. Wyrażam

zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów

związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko, szkoła, klasa, nr. telefonu — na podstawie Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
3. Wyrażam

również zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronach internetowych organizatorów, na
telebinach w Ergo Arenie oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam
5. Złożoną

zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatora.

na konkurs pracę moje dziecko wykonało osobiście.

6. Zapoznałem/łam

się z klauzulą informującą, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich

oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera rozporządzenie o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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