
 

Regulamin Konkursu Plastycznego – Haft Kaszubski 

„HAFT KASZUBSKI WE WSPÓŁCZESNEJ MODZIE” 

dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sierakowice 

I. CELE KONKURSU: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów dorobkiem kultury Kaszub,  
 pogłębianie wiedzy nt. wzorów haftu kaszubskiego, 
 rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, 
 rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia, 
 propagowanie zdolności plastycznych, 
 poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik haftowania, 
 rozwijanie u uczniów wiary we własne możliwości. 

II.  ADRESACI KONKURSU: 

Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych gminy Sierakowice. 

III. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: 

I kategoria – uczniowi klas I-III 

II kategoria – uczniowie klas IV-VI 

III kategoria – uczniowie klas VII-VIII 

W każdej z powyższych kategorii można wytypować do konkursu nie więcej niż 2 
uczniów. 

IV. REKRUTACJA: 

1. W każdej szkole chętny/wyznaczony nauczyciel obejmuje funkcję szkolnego 
koordynatora konkursu (dalej: SKK).  

2. Promocja konkursu na terenie szkoły zależy od SKK. 
3. SKK rekrutuje spośród chętnych uczniów ze swojej szkoły z klas I-VIII maksymalnie 

6 uczestników (po 2 w każdej z kategorii). 
4. SKK zgłasza chęć uczestnictwa uczniów w konkursie do 14.10.2022 r. w drodze 

rejestracji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie 
internetowej: horyzont.sierakowice.pl. 

5. podając następujące informacje: 
a) Nazwa szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail, 
b) Imię i nazwisko SKK, nr telefonu, 
c) Imiona, nazwiska oraz klasy uczniów. 

6. Rekrutacja jest otwarta od 3 października 2022 r. i trwa do 14 października 2022 r. 
do godz. 20:00. 

  



 

V.  ZADANIE KONKURSOWE: 

1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu części garderoby z samodzielnym 
wykonaniem wzoru kaszubskiego. W kategorii I-III wzór należy namalować, w 
kategoriach IV-VI oraz VII-VIII należy wyszyć wzór haftu kaszubskiego. 

2. Pracę będą oceniane przez wybraną komisję pod względem oryginalności pomysłu, 
staranności oraz poprawności kolorystyki haftu. 

3. Do 4 listopada 2022 r. należy przesłać prace na adres Towarzystwo Przyjaciół Ucznia 
“Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach, ul. Spacerowa 14, 83-340 
Sierakowice lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. 

4. Pracę należy podpisać na osobnej kartce (imię, nazwisko, szkoła, kategoria) i 
przykleić na za pomocą taśmy dwustronnej na pracy. 

VI. WYŁONIENIE LAUREATÓW: 

1. Przewiduje się wyłonienie dziewięciu laureatów indywidualnych – I, II i III miejsce w 
każdej z kategorii. 

2. Komisja konkursowa za pomocą kryteriów zapisanych w regulaminie wybierze 
zwycięzców. 

3. Wyniki zostaną ogłoszone drogą elektroniczną najpóźniej do 18 listopada 2022 r. 
4. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone na gali podsumowującej 23 listopada 2022r 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.   

VIII. NAGRODY: 

1. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody dla każdego z laureatów w postaci 
m.in. sprzętu elektronicznego. 

2. O przyznaniu poszczególnych nagród decyduje organizator. 
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 
4. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa. 
5. Każdy SKK otrzyma imienny certyfikat uczestnictwa w konkursie. 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ew. zmiany terminów podanych w 
regulaminie z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do użycia informacji dot. uczestników w 
materiałach promocyjnych oraz w prasie, telewizji, Internecie i innych mediach w 
celu popularyzacji projektu. 

3. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 
organizator. 

4. Zgłaszając szkołę do konkursu SKK oświadcza, że zapoznał się i uczestników z 
niniejszym regulaminem oraz że akceptuje jego postanowienia. 

5. Zgłaszając szkołę do konkursu SKK oświadcza, iż zapoznał się i uczestników z treścią 
klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz że wyraża 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia 
konkursu, udostępniania informacji o wynikach konkursu. 

6. Regulamin zamieszczony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej 
organizatora horyzont.sierakowice.pl. 



 

7. Informacji o konkursie udziela organizator pod numerem 782-812-266 lub mailowo: 
anna.jereczek@sp2.sierakowice.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Tożsamość Administratora 
Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu „Haft kaszubski we współczesnej 
modzie” jest Towarzystwo Przyjaciół Ucznia „Horyzont” przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Sierakowicach, z siedzibą w Sierakowicach przy ul. Spacerowej 14. 
Dane kontaktowe Administratora 
Z Administratorem można skontaktować się przesyłając wiadomość elektroniczną pod adres: 
tpu@horyzont.sierakowice.pl. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem, 
pisząc na adres: tpu@horyzont.sierakowice.pl. 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane będą przetwarzanie przez Administratora, stosownie do treści udzielonej zgody, 
w celu: 

1) przeprowadzenia konkursu „Kaszuby – moje miejsce, moje dziedzictwo” oraz promocji 
tych działań na stronie internetowej szkoły i lokalnych portalach informacyjnych, 

2) zamieszczenia wyników, imienia i nazwiska uczestnika na stronie internetowej, facebook, 
materiałach informacyjnych, promujących Horyzont w sprawach dotyczących konkursu 
„Haft kaszubski we współczesnej modzie”. 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 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, zwanego dalej 
„RODO”), którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać pisząc na adres kontaktowy 
Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych 
osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem. 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku 
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 
Prawa podmiotów danych  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, a także prawo do przenoszenia 
danych. Szczegółowo uprawnienia te regulują przepisy RODO.  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.  
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych  
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania Pani/Pana 
zgłoszenie nie weźmie udziału w konkursie, a w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych przed rozstrzygnięciem konkursu Pani/Pana zgłoszenie nie zostanie 
ocenione przez Jury. 

 

 


