
 

 

Regulamin konkursu 

„Kronika z wakacji – Barwy Kaszub” 

      I Postanowienia ogólne 

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. 

II uczestnicy konkursu 
1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne lub rodzic/rodzice + dziecko/dzieci  

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: praca indywidualna, praca rodzinna. 

3. Zadaniem dla uczestników konkursu będzie zorganizowanie i udokumentowanie wycieczki 

rowerowej po terenach Gminy Wejherowo. Po zakończeniu wyprawy uczestnicy przygotowują 

sprawozdanie w formie kroniki wraz z mapą trasy, zdjęciami z trasy oraz opisami ciekawych 

turystycznie i krajoznawczo miejsc, zabytków, miejsc pamięci, śladów kultury itp. 

4. Uczestnicy przygotowują kroniki w dowolnej formie i formacie.  

                       

                                           III warunki udziału w konkursie 
1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu kilka prac, do których należy dołączyć kartę 

zgłoszeniową, praca powinna być podpisana imieniem oraz  nazwiskiem. 

 Przekazanie podpisanej pracy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach realizacji konkursu (http://bckgw.pl/rodo); Równocześnie uczestnik wyraża 

zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz rejestracji obrazu i dźwięku 

video podczas konkursu i wernisażu prac do celów statutowych oraz promocyjnych BCK,  w tym 

zamieszczaniu ich na stronie internetowej www.bckgw.pl oraz na profilach FB administrowanych 

przez BCK 

2. Zdjęcia wszystkich zebranych prac oraz dane ich autorów mogą zostać opublikowane na stronie 

internetowej BCK oraz na profilach FB, których administratorem jest BCK 

3. Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w konkursie, uczestnik przenosi na organizatora całość prac 

majątkowych do wykorzystania przez Organizatora  na wszelkich znanych polach eksploatacji 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich 

przez prace dostarczone przez uczestników konkursu; wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu 

spoczywa na uczestniku konkursu 

5. Złożone prace pozostają do dyspozycji BCK. 

                                                          IV Harmonogram konkursu: 
1. Terminy: 

 04.05.2021 - ogłoszenie konkursu 

 17.09.2021 – zakończenie konkursu  

 30.09.2020 - ogłoszenie wyników na stronie internetowej BCK oraz profilach FB i wręczenie 

nagród 

2. 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 

3. Autorzy najlepszych prac, w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe  a najlepsze prace 

bony finansowe do sklepu Comes o wartości każda 400 zł. 
4. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

http://bckgw.pl/rodo
http://www.bckgw.pl/


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

 

Formularz zgłoszeniowy „Kronika z wakacji – Barwy Kaszub” 

 

Zgłaszam uczestnictwo w konkursie „Kronika z wakacji – Barwy Kaszub”  

mojego dziecka /mojej rodziny (imiona 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 rodzica / opiekuna prawnego 

 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 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  Kronika z wakacji – Barwy Kaszub 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo  

w Gościcinie (BCK).  

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach realizacji konkursu, oraz celach statystycznych, zgodnie ze 

statutem BCK na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

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.  

  

 

 

                                                 ……………………..………………………………………. 

        czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów 

 

 

Wyrażam zgodę, na wykorzystanie wizerunku mojego lub mojego dziecka utrwalonego na fotografiach, 

rejestracji obrazu i dźwięku wideo podczas konkursu Kronika z wakacji – Barwy Kaszub 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.  

  

 

……….………………………………...…..……………… 

 czytelny podpis rodziców /prawnych opiekunów 

 

mailto:iod@bckgw.pl

