MPŚ-IV.523.5.2022
Słupsk, 05.09.2022 r.

REGULAMIN
III EDYCJI KONKURSU „KULTURA Z KLASĄ”
Słupsk 2022

§1
WARUNKI OGÓLNE

1.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

2.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 czerwca 2023 roku w Białym Spichlerzu przy ul. Szarych Szeregów 12

w Słupsku.
3.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych oraz

ponadpodstawowych i placówek oświatowych znajdujących się na terenie Powiatu Słupskiego.
4.

Przez Grupę rozumie się od 5 do 30 dzieci lub młodzieży wraz z opiekunem należących do szkoły lub

placówki oświatowej np. klasa, grupa świetlicowa, koło zainteresowań itp.
5.

Zajęcia obejmują całość oferty edukacyjnej (lekcje muzealne i biblioteczne, warsztaty, wielkoformatowe

gry edukacyjne, wykłady z historii sztuki, zwiedzanie z przewodnikiem) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
jak i jego oddziałów Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Szczegóły oferty edukacyjnej dostępne są na stronach http://www.muzeum.slupsk.pl, www.muzeumkluki.pl,
www.muzeum.swolowo.pl lub w folderach reklamowych.
6.

Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem MPŚ w Słupsku.

§2
CELE KONKURSU

1.

Konkurs „Kultura z Klasą” polega na uczestniczeniu grup w jak największej liczbie zajęć organizowanych

przez MPŚ w Słupsku.
2.

Celem Konkursu jest:

•

upowszechnianie zbiorów MPŚ w Słupsku wśród dzieci i młodzieży,

•

promocja zajęć organizowanych przez MPŚ w Słupsku wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i

ponadpodstawowych i placówek oświatowych,
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•

popularyzowanie i pogłębianie wiedzy na temat sztuki i muzealnictwa oraz historii regionu,

•

pobudzenie i rozwój kreatywności oraz zmysłów artystycznych,

•

współzawodnictwo oparte na zasadach zdrowej rywalizacji,

•

integracja środowisk szkolnych.

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.

Konkurs jest skierowany do Grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

oraz placówek oświatowych.
2.

Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują jego regulamin.

3.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu. Zgłoszenie może zostać

wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki.
4.

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie

z załączonym wzorem. Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200
Słupsk lub elektroniczną na adres: m.switaj@muzeum.slupsk.pl. Każda Grupa wysyła jedno zgłoszenie.

§4
REGUŁY KONKURSU

1.

Do oceny Przedmiotu Konkursu Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego powołuje 3 - osobową

Komisję Konkursową.
2.

Ocenie konkursowej podlega punktacja zebrana podczas trwania konkursu

na Karcie Punktowej przez nominowane grupy. Aby zostać nominowanym grupa musi zdobyć przynajmniej
15 punktów.
3.

Punktacja:

•

Lekcja muzealna – 2 pkt

•

Lekcja biblioteczna – 2 pkt

•

Wykłady z historii sztuki – 2 pkt

•

Wielkoformatowa gra edukacyjna – 4 pkt

•

Warsztaty – 5 pkt

•

Zwiedzanie z przewodnikiem – 5 pkt

•

Lekcja muzealna „Świat Bursztynu”* – 5 pkt

* lekcja przeprowadzana na wystawie czasowej „Świat Bursztynu” do 16.09.2022 roku

4.

Za każde 4 potwierdzone uczestnictwa przysługuje grupie darmowa lekcja muzealna

na temat wybrany z oferty edukacyjnej. Lekcja ta nie podlega punktacji konkursowej.
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5.

Jury zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych nagród. Decyzje Komisji są ostateczne

i nieodwołalne.
6.

Uczestnicy konkursu w momencie zadeklarowania uczestnictwa dostaną Karty Punktowe umożliwiające

zbieranie punktów (pieczątek) za każde uczestnictwo w zajęciach. Opiekunowie grup są zobowiązani do
posiadania kart podczas umówionych zajęć.
7.

Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wybranych zajęć edukacyjnych.

8.

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

•

I miejsce – 1000 zł

•

II miejsce – 700 zł

•

III miejsce – 500 zł

•

Wyróżnienie – 200 zł

9.

Do odbioru nagrody upoważniony jest opiekun grupy.

10.

Ogłoszenie wyników, rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi w dniu

13.06.2023 roku. O szczegółach uroczystości uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 26.05.2023 roku.
11.

Laureaci Konkursu nieobecni w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostaną poinformowani o wynikach

listownie, mailowo bądź telefonicznie. Finaliści są zobowiązani do odbioru i potwierdzenia odbioru nagrody
osobiście w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
12.

Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na

stronie: www.muzeum.slupsk.pl.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w MPŚ pod numerem: 59 728 55 20. Sekretarzami

Konkursu i osobami do kontaktu w jego sprawie są Joanna Rutkowska i Malwina Świtaj.
2.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO, informujemy:
a.

Administratorem Danych, podanych w związku z udziałem w konkursie jest Muzeum Pomorza

Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk.
b.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby

Administratora wskazanym w pkt a).
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c.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzcy i

przyznanie nagród, umieszczenia danych o konkursie w materiałach publikowanych przez Administratora Danych i
na jego stronie internetowej oraz promocja Konkursu.
d.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO w okresie organizowania i

przeprowadzania Konkursu oraz przez okres dochodzenie roszczeń z nim związanych.
e.

Dane osobowe będą upubliczniane w materiałach i Internecie.

f.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

g.

Osoba podająca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania

danych osobowych, prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna,
h.

że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Osoba podająca dane osobowe nie posiada prawa do usunięcia danych osobowych przez okres

wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie, prawa do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO.
i.

Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku | Muzeum Rejestrowane
ul. Dominikańska 5-9 | 76-200 Słupsk | tel. 59 842 40 81 | muzeum@muzeum.slupsk.pl | www.muzeum.slupsk.pl
Oddział – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach | Kluki 27 | 76-214 Smołdzino | tel. 59 846 30 20 | muzeum@muzeumkluki.pl | www.muzeumkluki.pl
Oddział – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie | Swołowo 8 | 76-206 Słupsk | tel. 59 832 48 97 | promocja@muzeum.slupsk.pl |
www.muzeum.swolowo.pl

