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Regulamin konkursu  

 

„KASZUBI WCZORAJ I DZIŚ” 

 

 Edycja XI - 2021  

„Ks. Biskup Konstantyn Dominik – syn ziemi kaszubskiej”   

 
 

ORGANIZATORZY KONKURSU 

 

§1 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Ziemi Kościerskiej imienia dra J. Knyby  

w Kościerzynie.  

2. Współorganizatorami są: Burmistrz i Rada Miasta Kościerzyny, Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie Oddział w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie.  

3. Patronat medialny: Radio Kaszëbë, Telewizja TV Kościerzyna, portal internetowy 

kaszubi.pl. 

4. Patronat honorowy: Pomorski Kurator Oświaty, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego. 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

 

§2 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa pomorskiego. 

 

 

CELE KONKURSU 

 

§ 3 

 

Celem konkursu jest: 

1. Usystematyzowanie i zwiększenie wiedzy na temat historii, kultury Pomorza i Kaszubów 

oraz wybitnych postaci związanych z Kaszubami i Pomorzem. 

2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości. 

3. Kształtowanie postaw obywatelskich. 

4. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją. 

5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. 

6. Stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy muzeum a szkołami podstawowymi 

województwa pomorskiego w celu wzmocnienia aspektów wychowawczych dotykających 

przestrzeni  dziedzictwa kulturalnego. 
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ZAKRES TEMATYCZNY 

 

§ 4 

 

1. Tematyka konkursu: Patronem roku 2021 ustanowionym przez Zarząd Główny Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego został ustanowiony ksiądz biskup Konstantyn Dominik.  

W związku z tym tematyka organizowanego konkursu tyczyć się będzie życia  

i działalności wybitnego Kaszuby Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika  

 

2. Aby przygotować się do konkursu zalecane jest zapoznanie się z poniżej wymienioną 

literaturą:  

 

Literatura podstawowa: 

 

1. Jażdżewski L., Ksiądz Biskup Konstantyn Dominik. Życie i pamięć o nim na 

Kaszubach i Pomorzu, Pelplin 2013, (276 stron), 

2. Samp J., Ksiądz biskup Konstantyn Dominik. Jego służba w Kościele a kultura 

rodzinna, „Studia Pelplińskie” 15 (1984), s. 65-73. 

 

Literatura rozszerzona: 

 

1. Ksiądz biskup Dominik. Droga do świętości, pod red. J. Borzyszkowskiego, Gdańsk 

1997 (107 str.) 

2. Galanciak D., Biskup Konstantyn Dominik (1870-1942) – święty kapłan, 

„Sympozjum”, R. XXIII, nr 2(37), 2019, (s. 215-234) 

 

 

 

REALIZACJA KONKURSU 

 

§ 6 

 

Konkurs przeprowadza się w trzech etapach: 

Etap I – szkolny (eliminacje): 

1. Aby wziąć udział w konkursie każda ze szkół musi wypełnić formularz zgłoszeniowy 

stanowiący załącznik 1, dostępny na stronie internetowej Muzeum Ziemi Kościerskiej  

w Kościerzynie www.muzeumziemikoscierskiej.com.pl, a także uzyskać zgody 

przedstawicieli ustawowych Uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.  

2. Formularz należy przesłać na adres e-mailowy Muzeum Ziemi Kościerskiej:  

muzeum@koscierzyna.gda.pl  do 26 lutego 2021 r. 

3. Dyrektor szkoły do dnia 25 marca 2021 r. powołuje Szkolną Komisję Konkursową 

składającą się z 3 osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

4. Testy do eliminacji na szczeblu szkolnym dostarczone zostaną do szkół pocztą  

w opieczętowanej kopercie, do 25 marca 2021 r. w ilości wskazanej w formularzu 

zgłoszeniowym. 

5. Eliminacje na szczeblu szkolnym (I etap – szkolny) przeprowadza się jednego dnia  

w każdej szkole – 26 marca 2021 r. o godz. 10.00  

6. Testy zawierać będą 30 pytań-zadań, na które odpowiedzi udzielić należy w 

nieprzekraczalnym czasie 40 minut. 

http://www.muzeumziemikoscierskiej.com.pl/
mailto:muzeum@koscierzyna.gda.pl
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7. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje sprawdzenia wypełnionych testów według klucza 

odpowiedzi dostarczonego do szkół uczestniczących w konkursie pocztą w 

opieczętowanej kopercie do dnia 31 marca 2021 r. lub pocztą elektroniczną po 

wcześniejszym wskazaniu adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym. 

8. Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia protokół stanowiący załącznik nr 3 do 

niniejszego regulaminu i przesyła go do Głównej Komisji Konkursowej do dnia  

7 kwietnia 2020 r. na adres Muzeum (ul. Rynek 9, 83-400 Kościerzyna) oraz na adres e-

mailowy: muzeum@koscierzyna.gda.pl. 

9. Po dostarczeniu protokołów ze wszystkich szkół uczestniczących w konkursie do siedziby 

Muzeum Ziemi Kościerskiej Główna Komisja Konkursowa ustali próg punktowy 

kwalifikujący do udziału w II etapie konkursu i wytypuje spośród uczestników 

maksymalnie 60 osób, które zakwalifikowane zostaną do etapu II międzyszkolnego 

(półfinału). 

10. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia I etapu konkursu w szkołach, ze 

względu na panująca pandemię, Organizator przeprowadzi go on-line poprzez 

wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. W tej sytuacji uczniowie będą rozwiązywali 

konkursowy test w domu na własnych komputerach. We własnym zakresie zatem muszą 

zapewnić sobie komunikację z platformą, na której zostanie umieszczony test. Uczniowie 

między godziną 8.00 a 9.00 otrzymają hasło do pobrania testu. Udostępnienie na 

platformie testu nastąpi kwadrans przed jego rozpoczęciem, tj. 9.45. Na wstępie uczestnik 

zostanie zobowiązany do wpisania nazwy szkoły, swego imienia i nazwiska oraz imienia i 

nazwiska opiekuna. 

11. W przypadku przeprowadzenia przez Organizatora I etapu konkursu w formie on-line 

sprawdzenia wypełnionych testów dokonuje Główna Komisja Konkursowa. W tym 

przypadku Szkolna Komisja Konkursowa nie wypełnia żadnych protokołów. 

12. Do etapu II – międzyszkolnego (półfinału) zostaną zakwalifikowani wszyscy uczestnicy z 

danej szkoły, którzy uzyskali liczbę punktów powyżej ustalonego przez Główną Komisję 

Konkursową progu punktowego. 

13. Z każdej szkoły uczestniczącej w konkursie do etapu II – międzyszkolnego (półfinału) 

zostanie zakwalifikowany jeden uczestnik, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w 

etapie I – szkolnym niezależnie od ustalonego progu punktowego. W przypadku 

uzyskania identycznej liczby punktów przez kilku uczestników Główna Komisja 

Konkursowa zakwalifikuje do II etapu jako reprezentanta osobę wpisaną na pierwszym 

miejscu protokołu sporządzonego przez szkolną komisję konkursową. Pozostali uczniowie 

z tą samą liczbą punktów zostaną zakwalifikowania do etapu II w zależności od 

ustalonego progu punktowego.  

14. Lista zakwalifikowanych do etapu II – międzyszkolnego (półfinału) uczestników zostanie 

przygotowana i zatwierdzona przez Główną Komisję Konkursową do dnia 9 kwietnia 

2021 r. Następnie każda szkoła otrzyma pisemną informację o wyznaczonym progu 

punktowym i zakwalifikowanych do etapu II uczestnikach z danej szkoły do 20 kwietnia 

2021 r.    
 

Etap II – międzyszkolny (półfinał): 

1. Etap II będzie miał miejsce w okresie od 9 kwietnia do 7 maja 2021 r. i polegać będzie 

na przygotowaniu przez zakwalifikowanych do tego etapu uczniów indywidualnej pracy 

na temat: Sługa Boży Biskup Konstantyn Dominik jako wzór do naśladowania. Praca 

powinna uwzględniać kaszubskie korzenie ks. Biskupa. Objętość pracy powinna wynosić 

od 6 tys. znaków (czcionka 12 pkt., ze spacjami, 1800 znaków na stronie) do 8 tys. 

znaków.  

mailto:muzeum@koscierzyna.gda.pl
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2. Uczestnicy etapu II – międzyszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2021 r. 

będą zobowiązani do dostarczenia drogą pocztową lub osobiście do siedziby Muzeum 

Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie (ul. Rynek 9, Kościerzyna) przygotowanych prac w 

formie drukowanej oraz elektronicznej Praca winna zostać opatrzona nazwą szkoły,  

imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna wraz z ich podpisami. 

3. Do etapu III – wojewódzkiego (finału) wytypowanych zastanie maksymalnie 6 uczniów, 

których prace Główna Komisja Konkursowa uzna za najwartościowsze. 

4. Ogłoszenie wyników II etapu – międzyszkolnego (półfinałowego) nastąpi 12 maja 2021 

r. na stronie internetowej organizatora. Autorzy najlepiej ocenionych prac wraz z 

opiekunami zostaną następnie powiadomieni drogą mailową. Jednocześnie przekazane 

zostaną niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenie etapu III – wojewódzkiego 

(finałowego).     

 

Etap III – wojewódzki (finał): 

1. Etap III – wojewódzki (finał) odbędzie się dnia 20 maja 2021 r. w godzinach od 12.00 – 

15.00 poprzez zdalne połączenie internetowe wybranego finalisty oraz Głównej Komisji 

Konkursowej. Kolejność połączeń – ustnych odpowiedzi zostanie ustalona wcześniej i 

każdemu finaliście będzie przypisana konkretna godzina rozpoczęcia.    

2. Uczestnicy etapu III finałowego będą odpowiadali na pięć zadanych przez Komisję pytań 

ustnych (każdy finalista będzie odpowiadać na te same pytania). 

3. Punktacja odpowiedzi ustnej kształtuje się w przedziale od 0 do 5 pkt dla każdego z pytań. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po sporządzeniu protokołu w dniu 2 czerwca 2021 r. 

 

§ 8 

 

1. Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 

3 000 zł (brutto) ufundowane przez organizatora oraz Burmistrza i Radę Miasta 

Kościerzyna oraz sponsorów. 

2. Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, których uczniowie zajmą miejsca w pierwszej 

dziesiątce otrzymają listy gratulacyjne. 

3. Wszystkim uczestnikom etapu III – wojewódzkiego (finałowego) zostaną wręczone 

nagrody rzeczowe. 

4. Wręczenie nagród nastąpi drogą pocztową po ogłoszeniu wyników w dniu 16 czerwca 

2021 r.  
5. Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagród oraz wynikłe przez to obowiązki 

prawno skarbowe obciążają laureatów konkursu. 

 

§ 9 

 

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Główna Komisja 

Konkursowa. 

 

§ 10 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 11 

 



 5 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Muzeum pod numerem  

tel. 58 680 04 88. 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu konieczne jest zbieranie przez 

Muzeum danych osobowych Uczestników i rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie 

imienia, nazwisko, adresu mailowego, miejscowości zamieszkania, nazwy szkoły oraz 

wizerunku.  

2. Organizator informuje, że:  

a) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Muzeum Ziemi 

Kościerskiej w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie, ul. Rynek 9, zwane dalej 

Muzeum. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod 

numer: 58 680-04-88 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: ul. Rynek 9; 

83-400 Kościerzyna 

b) Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: 

ppiatak@kancelariapiatak.pl. 

c) Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia 

Konkursu, w tym do zidentyfikowania Uczestników i ich rodziców/opiekunów 

prawnych. 

d) Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą Współorganizatorzy Konkursu, 

Sponsorzy Konkursu oraz Patroni medialni. Przystąpienie do Konkursu jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska Uczestników, 

miejscowości zamieszkania, wizerunku oraz nazwy szkoły, którą reprezentują w 

związku z ogłoszeniem wyników Konkursu, na stronie internetowej lub materiałach 

prasowych Organizatora, Współorganizatorów i Patronów medialnych.  

e) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane przez okres trwania 

konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny realizacji uprawnień i 

obowiązków związanych z jego realizacją, w tym w zakresie obowiązków 

rachunkowych, podatkowych.  

f) Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego 

ani organizacjom międzynarodowym.   

g) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 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)   

h) Każdy z Uczestników (a także rodziców/opiekunów prawnych) ma prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

i) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich 

zostały zebrane. Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych jest 

warunkiem udziału w Konkursie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych skutkować będzie wykluczeniem z brania udziału w Konkursie.  

j) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie 
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dotyczących go danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

k) Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec 

Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 
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HARMONOGRAM KONKURSU 

26.02.2021 termin przesyłania zgłoszeń na konkurs 

26.03.2021 – piątek Etap I – szkolny (eliminacje)   

9.04 – 7.05.2021  Etap II – międzyszkolny (półfinał) – 

przygotowanie prezentacji 

20.05.2021 – czwartek  Etap III – wojewódzki (finał) – przeprowadzany 
on-line 

2.06.2021 – czwartek Ogłoszenie wyników 

16.06.2021 – środa  Wręczenie nagród 

 

 


