
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  

 “ŻYCIE BISKUPA KONSTANTYNA DOMINIKA” 

SZEMUD 2021 

                        

 

Rok 2021, uchwałą Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego został ogłoszony Rokiem 

Biskupa Konstantyna Dominika. Aby to uczcić, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Szemud 

wraz z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, zapraszają do udziału w konkursie 

plastycznym pt. “Życie Biskupa Konstantyna Dominika” 

 

Organizatorzy: 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Szemud i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Szemudzie 

Cel: 

• Przybliżenie sylwetki Patrona Roku wybranego przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko-

Pomorskiego 

• Popularyzacja kaszubskiej kultury 

• Rozwijanie kreatywnego myślenia i zdolności plastycznych 

• Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze 

• Integracja pokoleń 

 

 

REGULAMIN: 

I. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Szemud.  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA  
1. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Praca może być 

wykonana na płaskiej powierzchni (rysunek, malunek, wyklejanka) w formacie minimum A4. 

Może być to również praca przestrzenna.   

 

2. Kategorie wiekowe: 

A) uczniowie klas 0-III SP, w tym dzieci z klas 0 uczęszczające do przedszkola 



B) uczniowie klas IV-VI SP 

C) uczniowie klas VII-VIII 

D) kategoria open: wszyscy chętni wziąć udział, bez ograniczeń wiekowych. Prace mogą być 

zespołowe. 

3. Każdą pracę należy zatytułować.  

 

III. KRYTERIA OCENY 

Jury weźmie pod uwagę poniższe kryteria: 

• Kreatywność 

• Staranność wykonania 

• Tytuł pracy 

 

IV. WARUNKI I TERMINY KONKURSU 

Konkurs przeprowadzony zostanie stacjonarnie. Jurorzy zbiorą się na obrady, podczas których wyłonią 

zwycięzców konkursu.  Jeśli będzie to możliwe, zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac 

konkursowych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Wystawa planowana jest jesienią.  

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przyniesienie pracy wraz z wypełnionym formularzem 

zgłoszeniowym do lokalnej filii Biblioteki Publicznej Gminy Szemud lub do jednej z hal GCKSiR w 

Bojanie lub Szemudzie. Termin doręczenia prac to 10 czerwca 2021 r.  

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin oraz wyraża zgodę na publikację swoich 

danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/nauczyciela - w przypadku 

osób niepełnoletnich, rok urodzenia, oraz dane kontaktowe) na stronach internetowych organizatorów 

i w miesięczniku “Lesôk”. 

 

V. ZWYCIĘZCY KONKURSU OTRZYMAJĄ NAGRODY UFUNDOWANE 

PRZEZ ORGANIZATORÓW I SPONSORÓW. Organizator mailowo lub 

telefonicznie poinformuje o rozstrzygnięciu konkursu. 

 

 

VI.  KONTAKT Z ORGANIZATOREM KONKURSU 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail kamila.cempa@wp.pl. lub telefonicznie 502387886. 

VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia czynności konkursowych (nabór uczestników, 

przeprowadzenie konkursu, publikacja wyników konkursu, czynności dokumentacyjne i informacyjne), 

niezbędne będzie zebranie i przetwarzanie następujących danych: 

1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/nauczyciela (w 

przypadku osób niepełnoletnich) 

2. Dane personalne: rok urodzenia 

mailto:kamila.cempa@wp.pl


3. Dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i 

Rekreacji w Szemudzie, 

2) dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konkursu, oraz 

związanymi z tym działaniami informacyjnymi, 

3) odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zrealizowania 

niniejszego konkursu 

5) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzanie będą przez okres związany z rozliczeniem 

wydarzenia w ramach przepisów dotyczących, rachunkowości i finansów publicznych, z 

uwzględnieniem przepisów archiwalnych i statystyczny  

6) uczestnik konkursu posiada prawo do żądania od administratora dostępu do tych danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem - w szczególności dotyczy to wszelkich wydawnictw o charakterze trwałym 

powstałych przed wycofaniem zgody), a w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania tych 

danych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 

 

 

 


