II Konkurs Wiedzy o Kaszubach dla seniorów z powiatu wejherowskiego
Zadanie dofinansowane ze środków MRPiPS w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na rzecz 2014-2020
w ramach projektu „Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla seniorów”.

Załącznik 1.

Regulamin II Konkursu Wiedzy o Kaszubach
I. Organizatorzy konkursu: Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Rumi
II. Główne cele konkursu:
1. Wyposażenie słuchaczy w zasób wiedzy o własnym regionie, dotyczącej różnych
płaszczyzn-środowiska regionalnego, geograficznego, etnograficznego i kulturowego.
2. Poznanie własnego dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa przyrodniczego oraz jego
uniwersalnych wartości w kontekście wartości narodowych.
3. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy zaangażowania
się w życie wspólnoty lokalnej.
III. Zakres tematyczny konkursu:
- środowisko przyrodniczo-geograficzne ziemi kaszubskiej,
- symbole kaszubskie,
- przeszłość historyczna,
- znani ludzie regionu,
- dialekt i kultura Kaszub.
Wszystkie materiały z zakresem wiedzy wykorzystanym do konkursu są zamieszczone na
stronie internetowej stowarzyszenia www.utw-rumia
IV. Konkurs polega na rozwiązywaniu testu składającego się zadań zamkniętych.
V. Termin i miejsce konkursu:
- 29 listopada 2019 r. godzina 12.00, czas trwania od 12.00 – 13.00
- Sala w Stacji Kultura w Rumi
Uczestnicy: Seniorzy 60+ zamieszkujący terenu powiatu wejherowskiego.
VI. Nagrody
Nagrody główne ( książki) otrzymają uczestnicy, którzy zdobędą największą liczbę
punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom.
Załączniki:
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W II KONKURSIE WIEDZY O KASZUBACH
1. Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………..……………………………….....
……………………………………………………………………………………………….......
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika
przez organizatorów II Konkursu Wiedzy o Kaszubach przeprowadzonego w ramach projektu
ASOS na lata 2014-2020 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu w.w. konkursu
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw
z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”. Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie
danych osobowych oraz wizerunku w mediach i na stronie internetowej.
Niniejszym oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………………..
………………………….
Data i miejscowość

podpis
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