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VI KONKURS

TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE

ORGANIZATORZY:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE
KASZUBSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRUSACH

REGULAMIN VI KONKURSU
TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE
ORGANIZATORZY:



ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE
KASZUBSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BRUSACH

CELE KONKURSU:







pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijania wyobraźni,
budzenie wrażliwości literackiej,
doskonalenie umiejętności literackich,
budzenie zainteresowań oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,
dostrzeganie znaczenia wartości regionu, promocja regionu,
promocja twórczości literackiej młodych ludzi

PATRONAT HONOROWY:








Marek Szczepański – Starosta Powiatu Chojnickiego
Leszek Waszkiewicz – Starosta Powiatu Bytowskiego
Witold Ossowski – Burmistrz Brus
Ryszard Sylka – Burmistrz Bytowa
Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Janina Kosiedowska – Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Chojnicach
Katarzyna Kozłowska – Prezes Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Bytowie

PATRONAT MEDIALNY:



„Pomerania”
„Kurier Bytowski”

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych i maturzystów języka kaszubskiego.
Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach (w każdym rodzaju literackim
osobno):
 KLASY 7-8 SP I GIMNAZJA




SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
MATURZYŚCI JĘZYKA KASZUBSKIEGO

WARUNKI KONKURSU







Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie jednego utworu w rodnej
mowie (w języku kaszubskim) o dowolnej tematyce i wybranym rodzaju
literackim (liryka, epika, dramat).
Tekst epicki lub dramatyczny powinien obejmować minimum jedną stronę
formatu A4 (czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5).
Prace należy opatrzyć tylko godłem słownym.
Teksty nie mogą być wcześniej nigdzie prezentowane ani publikowane.
Utwory należy przesłać do 28 lutego 2019 roku w formie:
 papierowej na adres: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach
ul. Ogrodowa 2
89-632 Brusy
(dopisek: Twòrzimë w Rodny Mòwie)
 lub elektronicznej na adres: fb-2@wp.pl








Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz kartę uczestnika konkursu na
przetwarzanie danych osobowych na cele konkursu.
Laureaci (I miejsca w każdej kategorii) zaprezentują swoje utwory podczas
podsumowania konkursu.
Podsumowanie konkursu odbędzie się w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych w Bytowie. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie ogłoszony w
marcu 2019 r. na stronach internetowych organizatorów konkursu
(www.klo.brusy.pl i www.zserbytow.edu.pl).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
w porozumieniu z jurorami konkursu.
Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych wyłącznie do celów organizacji konkursu oraz bezpłatne
prezentowanie, publikowanie utworów na stronach internetowych, w prasie i
telewizji.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają:
 Felicja Baska-Borzyszkowska, tel. 665 458 023
 Alina Werochowska, tel. 607 168 629
 Wioletta Katarzyna Ratajczak-Toczek, tel. 881 966 361

Rôczimë do pisaniô w rodny mòwie. Kaszëbizna żdaje!

KARTA ZGŁOSZENIA NA VI KONKURS
TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE

1. Imię i nazwisko uczestnika ...........................................................................................
2. Wiek uczestnika ............................................................................................................
3. Kategoria .......................................................................................................................
4. Rodzaj utworu literackiego przygotowanego na konkurs i jego tytuł
............................................................................................................................................
5. Godło utworu ................................................................................................................
6. Nazwa, adres, telefon i e-mail szkoły
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7. Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).......................................................................
8. Kontakt do uczestnika i opiekuna (telefon lub adres e-mail)
............................................................................................................................................

KARTA UCZESTNIKA VI KONKURSU
TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem VI Konkursu „Twòrzimë w rodny
mòwie” organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie i
Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach i zobowiązuję się do przestrzegania jego
zapisów.
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na
przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO) przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w
Bytowie z siedzibą przy ul. Derdowskiego 3 i Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2 w celu realizacji i rozliczenia konkursu.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie,
wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video przez Zespół Szkół EkonomicznoUsługowych w Bytowie i Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach przedstawiających
mój wizerunek/ wizerunek mojego dziecka. Rozpowszechnianie mojego wizerunku/
wizerunku mojego dziecka w formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do
wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego
wizerunku/ wizerunku mojego dziecka w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich
pozostałych mediów/kanałów i środków masowego przekazu.
Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych są Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Bytowie
z siedzibą przy ul. Derdowskiego 3, reprezentowanym przez dyrektora i Kaszubskie Liceum
Ogólnokształcące w Brusach z siedzibą przy ul. Ogrodowej 2, reprezentowanym przez
dyrektora.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w konkursie.
3. Uczestnik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed czasem cofnięcia zgody.
4.Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Bytowie i Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, jak również do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony
danych osobowych.
6. Dane uczestnika nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym oraz nie przewiduje
się przekazania ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane uczestnika będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkursu.
8. Decyzje wobec przetwarzania danych uczestnika nie będą podejmowane automatycznie, a
dane nie będą podlegać profilowaniu.
Miejscowość i data:

Czytelny podpis:

………………….....……………

……….......……………………

*niepotrzebne skreślić.

W przypadku, gdy uczestnik konkursu jest osobą nieletnią, powyższe zgody udzielane są w
jej imieniu przez rodzica/opiekuna prawnego.

