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GERARD LABUDA 

ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS 1-8 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: …………………………………………………………………... 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON: ………………………………………………………………………………………………. 

 

E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………… 

 

SZKOŁA/KLASA: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRES SZKOŁY: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON/E-MAIL SZKOŁY: …………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE I PUBLIKACJĘ DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu udziału w konkursie 

„GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 

Luzinie w zakresie niezbędnym do organizacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. 

Wyrażam zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku dziecka w tym na fotografowanie, 

filmowanie, rejestrowanie i wykorzystanie ich w materiałach prasowych, reklamowych związanych 

organizacją konkursu oraz stronach internetowych zarządzanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Luzinie. 

…………………………………………………………………………. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
 

Informacje dotyczące danych osobowych 

Uczestnik konkursu GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI przekazując organizatorom, kartę zgłoszenia 

uczestnika akceptuję niniejszy regulamin, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych 

osobowych. Dane osobowe uczestnika, przetwarzane będą jedynie w zakresie i celu niezbędnym dla 

prawidłowej organizacji konkursu „GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI” 

Dane osobowe uczestników oraz ich wizerunek mogą zostać publikowane na stronie internetowej organizatora, 

tablicach ogłoszeń w siedzibie organizatora oraz w materiałach prasowych, reklamowych i promocyjnych 

organizatora konkursu. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Luzinie z 

siedzibą w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 56. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust 1 lit. a) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE: L z dnia 04.05.2016r . Nr 119/1) tzw. „RODO” Dane osobowe 

uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora Danych 

Osobowych lub z nim współpracującym w zakresie organizacji konkursu „GERARD LABUDA ŻEGLARZ NA 

OCEANIE NAUKI” tylko w przypadku i zakresie w jakim przekazanie tych danych będzie niezbędne dla 

prawidłowej organizacji konkursu; Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje 

prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia. Osoba której dane 

dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach innych niż 

Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo uzyskać 

informacje dotyczące źródła tych danych. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 

przysługuje prawo w każdym momencie cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

żądania ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Cofnięcie zgody lub złożenie któregokolwiek żądania 

wymienionego wyżej nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem 

zgody lub złożeniem żądania. Cofniecie zgody na przetwarzanie lub publikację danych osobowych, złożenie 

żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania będzie skutkować 

brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich 

publikację jest dobrowolne, jednak ze względu na charakter i formę organizacji Konkursu jest ono niezbędne do 

wzięcia w nim udziału. Dane osobowe, będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu. Po 

tym czasie dane modą być przetwarzane jedynie do celów archiwizacyjnych, statystycznych oraz 

sprawozdawczości. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej 

danych osobowych. Skargi można składać za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, lub bezpośrednio na 

adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator Danych Osobowych 

powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony 

Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com 

mailto:inspektor.abi@gmail.com
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GERARD LABUDA 

ŻEGLARZ NA OCEANIE NAUKI 
 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS 1-8 

 

 

Organizator : 

Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla w Luzinie. 

 

Cele konkursu: 

• Przybliżenie i popularyzacja postaci i dorobku prof. Gerarda Labudy. 

• Rozbudzenie zainteresowań historią Polski, Kaszub i Luzina. 

• Rozwijanie wyobraźni, zdolności plastycznych i graficznych dzieci i młodzieży. 

• Rozwijanie umiejętności korzystania z najnowszych technologii. 

Kategorie wiekowe i tematyka: 

Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych i tematycznych: 

 

1. Praca plastyczna pt. „Portret Gerarda Labudy”: 

Kategorie: 

• Przedszkolna (5-6-latków) 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 1-3) 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 4-6) 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 7-8) 

 

2. Prezentacja multimedialna pt. „Gerard Labuda – życie i twórczość”: 

 Kategorie: 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 4-6) 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 7-8) 

 

 



3. Utwór literacki- proza, liryka „Gerard Labuda” 

Kategorie: 

• Uczniowie szkół podstawowych ( klas 4-6) 

• Uczniowie szkół podstawowych (klas 7-8) 

 

Eliminacje szkolne i finał- konkurs przebiega w dwóch etapach: 

 

1. Etap środowiskowy w szkołach i przedszkolach. 

Komisje szkolne wybierają maksymalnie: 

- 5 prac w kategoriach wiekowych 5-6 lat i klasach 1-3, 

- 3 prace w pozostałych kategoriach tematycznych i wiekowych maksymalnie. 

 

Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Roppla w Luzinie w terminie 

do 15 grudnia do godz. 15.00. 

 

2. Etap gminny do 22 grudnia. 

Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) oraz uczniowie 

szkół podstawowych z Powiatu wejherowskiego. 

• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własnego autorstwa w każdej 

kategorii tematycznej.  

• Prace plastyczne w formacie A4 lub A3, technika płaska, dowolna. 

• Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na dowolnym nośniku -płycie CD, DVD 

lub pendrive (do zwrotu po zakończeniu konkursu). 

• Czas trwania prezentacji do 5 min. 

• Prace konkursowe powinny zawierać następujące opisy: - imię i nazwisko autora pracy, - 

wiek dziecka (klasa), - telefon kontaktowy uczestnika/rodzica, - nazwa i adres e-mail szkoły 

lub przedszkola, - imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna pod kierunkiem którego 

dziecko wykonało pracę - podpisaną i przyklejoną na odwrocie pracy karteczkę dot. RODO 

• Prace zbiorowe nie będą przyjmowane. 

 

 



Finał: 

Rozstrzygnięcie konkursu i prezentacja nagrodzonych prac nastąpi 22 grudnia 2021 r. o terminie i 

miejscu wręczenia nagród poinformujemy laureatów indywidualnie. 

 

Nagrody: 

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe: 

• Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

• Decyzja jury jest ostateczna. 

• Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania przepisów o prawach autorskich. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac 

konkursowych w celach reklamowych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw 

oraz we wszelkich innych wydawnictwach). 

• Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez organizatora konkursu oraz na publikację wizerunku uczestników/ 

opiekunów/placówki w mediach społecznościowych. 

 

Adres organizatora: 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie 

ul. Ofiar Stutthofu 56 Luzino 84-242 

biblioteka@luzino.info 

058-678-20-86 

http://www.luzino.info 

 

Patronat honorowy obejmują: 

1. Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer 

 

OŚWIADCZENIE: 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.  

 

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

Podpis uczestnika konkursu                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

http://www.luzino.info/


Zgodnie z wejściem w życie rozporządzenia o RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych o 

przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ja niżej podpisany 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: 

 

..................................................................................................................................................................., 

(wpisać imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

na potrzeby konkursu pt. „Gerard Labuda - Żeglarz na oceanie nauki” organizowanego przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Roppla w Luzinie ul. Ofiar Stutthofu 56, 84-242 Luzino, 

która jednocześnie jest Administratorem danych osobowych 

 

 

 .......................................................................................... 

(Data i podpis rodzica/opiekuna) 

 


