Regulamin konkursu

FRANCISZEK SĘDZICKI
- w 140. rocznicę urodzin
i 65. rocznicę śmierci pisarza

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 KaszubskoPomorskie Oddział w Kościerzynie, Kościerski Dom Kultury w Kościerzynie.
3. Patronat medialny: Radio Kaszëbë, Telewizja TV Kościerzyna, portal internetowy
kaszubi.pl.

UCZESTNICY KONKURSU
§2
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich 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 średnimi województwa
pomorskiego w celu wzmocnienia aspektów wychowawczych dotykających przestrzeni
dziedzictwa kulturalnego.

ZAKRES TEMATYCZNY
§4
Tematyka konkursu: W 2022 r. przypada 140. rocznica urodzin i 65. rocznica śmierci
Franciszka Sędzickiego pisarza kaszubskiego, dziennikarza, bibliotekarza. W związku z tym
tematyka organizowanego konkursu dotyczyć będzie spojrzenia na Kaszuby okiem publicysty.
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REALIZACJA KONKURSU
§5
1. Konkurs polegać będzie na przygotowaniu przez uczniów pracy w wybranej przez siebie
jednej z trzech kategorii:
a) Spotkanie z Kaszubą (wywiad):
- forma: nagranie audio z transkrypcją o długości od 45 do 90 minut,
- charakterystyka rozmówcy: osoba, która urodziła się na Kaszubach i tu spędziła
większość swojego życia,
- tematem rozmowy powinna być historia życia rozmówcy na tle historii regionu,
- praca indywidualna.
b) Mój region (reportaż):
- forma: nagranie wideo o długości od 15 do 30 minut,
- tematyka: reportaż powinien przybliżać ciekawe miejsce lub zjawisko związane z
historią lub kulturą kaszubską,
- praca indywidualna.
c) Kaszubskie opowiadanie:
- forma pisemna, objętość pracy powinna wynosić od 6 do 8 tys. znaków (czcionka
12 pkt., ze spacjami, 1800 znaków na stronie),
- praca powinna zostać napisana w języku polskim,
- tematyka: opowiadanie powinno dotyczyć życia na Kaszubach w XX i XXI w.,
- praca indywidualna.
2. Uczestnicy w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r. będą zobowiązani do
dostarczenia drogą pocztową, drogą mailową (na adres j.bogdan@koscierzyna.gda.pl) lub
osobiście do siedziby Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie (ul. Rynek 9,
Kościerzyna) przygotowanych prac w formie:
a) Spotkanie z Kaszubą – drukowanej (transkrypcja) oraz elektronicznej (nagranie
audio i transkrypcja),
b) Mój region – elektronicznej,
c) Kaszubskie opowiadanie – drukowanej i elektronicznej.
3. Praca winna zostać opatrzona nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna.
4. Do pracy winny zostać dołączone zgody Uczestnika konkursu lub jego przedstawiciela
ustawowego, a także opiekuna na przetwarzanie danych osobowych zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1. Zgody na przetwarzanie danych uczestnika konkursu muszą
zostać dostarczone w oryginale.
5. W przypadku wykorzystywania danych, głosu lub wizerunku osoby trzeciej, autor pracy
konkursowej zobowiązany jest do dołączenia do zgłaszanej pracy oryginału oświadczenia
tej osoby zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu. Prace, do których nie
zostanie dołączone oświadczenie, nie będą podlegać ocenie i zostaną przez Organizatora
zwrócone.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej organizatora.
Autorzy najlepiej ocenionych prac wraz z opiekunami zostaną następnie powiadomieni
drogą mailową.
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
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8. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje
nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora
do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na
następujących polach eksploatacji:
a. wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
b. publicznego udostępnienia w ramach wystawy pokonkursowej,
c. umieszczenia w katalogu prezentującym prace konkursowe, który będzie
sprzedawany przez organizatora lub innych publikacjach lub materiałach.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

§6
Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez Główna Komisję Konkursową.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, z każdej kategorii, otrzymają nagrody rzeczowe o
łącznej wartości 3 000 zł (brutto) ufundowane przez organizatora oraz Burmistrza i Radę
Miasta Kościerzyna oraz sponsorów.
Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele, których uczniowie zajmą miejsca w pierwszej
dziesiątce otrzymają listy gratulacyjne.
Wręczenie nagród nastąpi 26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Muzeum Ziemi Kościerskiej lub
drogą pocztową.
Wszelkie zobowiązania z tytułu uzyskania nagród oraz wynikłe przez to obowiązki
prawnoskarbowe obciążają laureatów konkursu.
Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe
prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a. wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
b. publicznego udostępnienia w ramach wystawy pokonkursowej,
c. umieszczenia w katalogu prezentującym prace konkursowe, który będzie
sprzedawany przez organizatora lub innych publikacjach lub materiałach.

§7
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Główna Komisja
Konkursowa.
§8
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
§9
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela sekretariat Muzeum pod numerem
tel. 58 680 04 88.
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Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu/opiekuna
FRANCISZEK SĘDZICKI
- w 140. rocznicę urodzin
i 65. rocznicę śmierci pisarza
…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki oświatowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia, nazwiska oraz podanego przeze mnie adresu
e-mail oraz danych osobowych wynikających z Regulaminu Konkursu a dotyczących:
………………………………………....................................................................
imię i nazwisko uczestnika/opiekuna, adres e-mail kontaktowy uczestnika/opiekuna

przez Administratora Danych – Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby
w Kościerzynie na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu zgodnie
z rozporządzeniem 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). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich
podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane
przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wglądu
i poprawiania swoich danych zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie.
Akceptuję regulamin konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) poprzez zamieszczenie fotografii i danych osobowych
określonych w Regulaminie Konkursu na stronie internetowej Muzeum Ziemi Kościerskiej.

…………………………………
Data i podpis uczestnika lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna
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Załącznik nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w ramach konkursu
FRANCISZEK SĘDZICKI
- w 140. rocznicę urodzin
i 65. rocznicę śmierci pisarza
1. W celu zorganizowania i przeprowadzenia konkursu konieczne jest zbieranie przez Muzeum
Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie danych osobowych Uczestników i rodziców lub opiekunów
prawnych w zakresie imienia, nazwiska, 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; 83400 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.
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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
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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Załącznik nr 3
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich danych osobowych w związku
z uczestnictwem w przygotowywaniu pracy zgłaszanej w konkursie organizowanym przez
Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie o nazwie: FRANCISZEK SĘDZICKI - w 140.
rocznicę urodzin i 65. rocznicę śmierci pisarza.
Niniejsze oświadczenie dotyczy mojego imienia, nazwiska, wizerunku, głosu oraz wszelkich
informacji udzielonych przeze mnie w związku z przygotowywanej w/w pracy.
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że w/w dane będą przetwarzane przez Muzeum
Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie w związku z organizacją w/w konkursu oraz będą
podawane do publicznej wiadomości w ramach upubliczniania pracy konkursowej.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie
moich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, co może nastąpić
poprzez wysłanie oświadczenia na adres Administratora danych.
Podpisując niniejsze oświadczenie potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą
informacyjną:
1. Administratorem danych osobowych 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.
2. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na:
ppiatak@kancelariapiatak.pl.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, oraz
upubliczniania zgłoszonych prac konkursowych.
4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą Współorganizatorzy Konkursu, Sponsorzy
Konkursu, Patroni medialni oraz osoby zapoznające się z materiałami upublicznianymi na stronie
internetowej lub materiałach prasowych Organizatora, Współorganizatorów i Patronów medialnych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacjom międzynarodowym.
7. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. a 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).
8. Osoba przekazująca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9. Podanie danych jest dobrowolne.
10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych
osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
11. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.
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HARMONOGRAM KONKURSU
Termin dostarczenia prac konkursowych
Ogłoszenie wyników
Wręczenie nagród

25.03.2022
13.04.2022
26.04.2022
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