
 

REGULAMIN 
“Ahoj, piraci!” - konkurs plastyczny 

 
§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest Biuro programu  EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK, którego operatorem jest 

Miejski Teatr Miniatura. 
2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie operatora tj. Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku przy ul. 

Grunwaldzkiej 16, 80-236 Gdańsk 
3. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów 425 roku istnienia Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii 

Nauk.  
4. Konkurs adresowany jest do dzieci z  gdańskich przedszkoli. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej przygodę 

przedszkolaków wcielających się w rolę  piratów, którzy robią coś dobrego.  
 

§2 
CELE KONKURSU 

1. Konkurs wpisany został w strategiczne cele programu EDUKACJA DO KULTURY.GDAŃSK. tj. współpraca 
pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi tj. przedszkola, szkoły, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne i indywidualni artyści i edukatorzy i wdrążanie struktur pozwalających na 
korzystanie z narzędzi kultury i sztuki, ku upowszechnianiu kultury, zwiększanie kompetencji kulturowych 
mieszkańców, przygotowywanie do świadomego i krytycznego uczestnictwa w życiu społecznym i 
obywatelskim.  

2. Szczegółowe cele realizowane w ramach konkursu szczegółowe cele: 
a) Pobudzanie kreatywności i wyobraźni,  
b) rozwijanie empatii i zaangażowania społecznego, 
c) integrowanie grupy poprzez sztukę. 

 
§3 

HARMONOGRAM KONKURSU 
14 marca 2022→ ogłoszenie konkursu 
4 kwietnia 2022 → przyjmowanie zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego) 
do 14 kwietnia → ogłoszenie wyników konkursu 
→ “Piraci dobrej roboty” wyruszają w rejs po gdańskich przedszkolach 

 
§4 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez grupę przedszkolną pracy plastycznej w formacie A3. 
2. Praca wykonywana jest wspólnie przez jedną grupę przedszkolną, koordynowaną przez nauczyciela. 
3. Technika pracy dowolna, np.:  kolaż, wyklejanka, wydzieranka. 
4. Wymagania formalne: 

a)  konkurs przeznaczony jest dla gdańskich grup przedszkolnych. 
b)  przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację pracy i 

danych osobowych. 
c) prace należy przesłać pocztą  najpóźniej do 4 kwietnia 2022r. (decyduje data stempla pocztowego) na 

adres:     
                Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku 

Biuro programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK  
ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk-Wrzeszcz 



 

d) Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia (załącznik 1), zawierającą: tytuł 
pracy, nazwę placówki wraz z kontaktem, nazwę grup, imię i nazwisko opiekuna. 

e) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 kwietnia 2022r. Powołane przez organizatorów jury wyłoni 
laureatów. Uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani mailowo o wynikach. 

5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Biura Programu EDUKACJA DO KULTURY. 
GDAŃSK. 

§5 
NAGRODY 

1. Organizator wyłoni spośród nadesłanych prac autorów 10 najlepszych (grup przedszkolnych). 
2. Zwycięzcy w ramach nagrody wezmą udział w spektaklu zrealizowanym na terenie ich placówki oraz w 

warsztatach realizowanych przez artystów z  Miejskiego Teatru Miniatura.  
3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane na stronie internetowej oraz w mediach 

społecznościowych programu. 
§6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Spośród nadesłanych prac powołana przez Organizatora Komisja zwana dalej  Jury wyłoni laureatów. 
2. Jury oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) → zgodność z tematem, 
b) → kreatywność, 
c) → estetyka pracy. 

3. O werdykcie Jury laureaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. Decyzje podjęte przez 
Jury są ostateczne. Laureatom nie przysługuje od nich odwołanie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 
na stronie internetowej www.edukacjadokultury.gdansk.pl oraz w mediach społecznościowych programu 
EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród. 
 

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją pracy. Przesłanie 
pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz przekazaniem majątkowych praw 
autorskich (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. - Dz. U. z 2021, poz. 1062 - o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) na nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie zgłoszonych prac poprzez stronę internetową, 
profil Facebook programu EDUKACJA DO KULTURY.GDAŃSK przez organizatora konkursu Teatr Miniatura w 
Gdańsku. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Zgłoszone materiały mogą być użyte do 
różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji 
produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych jako nieetyczne. 

 
 

§8 
KONTAKT DO ORGANIZATORA 

W sprawach nieuregulowanych w zapisach regulaminu kontakt z Organizatorem: 
Biuro Programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK 
Anna Dziemidzik; Adam Gibki; Marta Jankowska 
telefon kontaktowy: +48 885 780 204 
mail: info@edukacjadokultury.gdansk.pl 
 
 
 
 
 
 



 

 
§9 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. Dz.U. UE z 2016r. L119/1 zwanego dalej RODO oświadczam, że zostałem poinformowany i 
przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Miejski Teatr „MINIATURA” w Gdańsku z siedzibą przy 

ul. Grunwaldzkiej 16; 80-236 Gdańsk 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisząc na adres mail: 
iod@teatrminiatura.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Ahoj piraci”, 
zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w konkursie. 
5. Dane osobowe uczestników konkursu/ nauczyciela zgłaszającego będą przechowywane na podstawie 

przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej 
niż okres wskazany w przepisach  
o archiwizacji. 

6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie 
udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikom następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie. 
8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 
9. Przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Uczestnika zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (*Profilowanie oznacza dowolną formę 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do 
oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów 
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, 
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się). 

 
 
 
 
 

 



 

Załącznik 1. 
KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu plastycznego „Ahoj, piraci!” 

 
 

 

Tytuł pracy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa przedszkola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres placówki: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Telefon i mail do przedszkola: 
 
 
 

Nazwa grupy: 

 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela : 

 
 
 
 


