
Regulamin Konkursu  

„Mistrz Kapelusznictwa” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą   

w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2. 

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Wejherowo. 

3. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzację różnorodnych form 

artystycznych.  

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu jury. 

5. Prace oceniane będą pod względem samodzielności, pomysłowości, oryginalności, trwałości i 

estetyki wykonania. 

6. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 

 6-10 lat (prace wykonane z opiekunem); 

 11-17 lat (prace samodzielne); 

 dorośli (prace samodzielne). 

7. Ogólne zasady konkursu: 

 zadaniem uczestników jest stworzenie kapelusza wg własnego projektu, z dowolnych 

materiałów o dowolnych wymiarach; 

 uczestnik może złożyć w konkursie tylko 1 pracę; 

 praca powinna być podpisana imieniem oraz nazwiskiem; 

 do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową  stanowiącą 

załącznik nr 1 do Regulaminu (karta do pobrania ze strony internetowej 

www.bckgw.pl, zamieszczona pod plakatem informacyjnym); 

 zdjęcia wszystkich zebranych prace oraz dane ich autorów mogą zostać 

opublikowane na stronie internetowej BCK oraz na profilach FB, których 

administratorem jest BCK; 

 z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik przenosi na 

organizatora całość praw majątkowych na wszelkich znanych polach eksploatacji; 

 złożone prace nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji BCK. 

8. Harmonogram konkursu: 

 28.02.2020 - ogłoszenie konkursu 

 do 31.03 2020 - zgłaszanie prac 

 8.04.2020 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej BCK oraz profilach FB 

administrowanych przez BCK 

 24.04.2020 - wręczenie nagród, wernisaż prac. 

9. Gotowe prace należy dostarczyć do placówek Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo 

w: 

 Gościcinie, ul. Drzewiarza 2 

 Bolszewie, ul. Reja 9 

 Nowym Dworze Wejherowskim, ul. Szkolna 1 

 Bieszkowicach, ul. Szkolna 4. 

10. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom. Autorzy najlepszych prac, w każdej kategorii 

wiekowej, otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród za 

wyróżnienie. 

 

http://www.bckgw.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu 

 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Zgłaszam się/zgłaszam dziecko do udziału w konkursie „Mistrz Kapelusznictwa” 

…………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko) 

Adres zamieszkania …………………………………………..………… Wiek ……… 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………... 

organizowanym przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i przyjmuję go do wiadomości. 

 

 

……………….…………………….……………………………. 

data i podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie  

z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,. przez Bibliotekę 

i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w celu realizacji konkursu „Mistrz Kapelusznictwa”. 
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  

w Gościcinie (BCK).  
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorującego. 

Adres mailowy do kontaktów w sprawach związanych z danymi osobowymi: iod@bckgw.pl. 
Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie 

www.bckgw.pl. 

Dane podałem/am dobrowolnie. Jednak nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości 

wzięcia udziału w konkursie. 

  

 

 

                                                 

..…..……………………..………………………………………. 

    data i podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 

 

 

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie wizerunku mojego/mojego dziecka utrwalonego na 

fotografiach, rejestracji obrazu i dźwięku wideo podczas konkursu ‘Mistrz Kapelusznictwa” 

oraz wernisażu prac, przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo do celów 

statutowych BCK oraz promocyjnych w tym, zamieszczaniu ich na stronie internetowej 

www.bckgw.pl oraz na profilach FB administrowanych przez BCK.  
Dane podałem/am dobrowolnie.  

  

…….……….………………………………...…..……………… 

mailto:iod@bckgw.pl


 data i podpis uczestnika dorosłego / opiekuna prawnego dziecka 


