
 

REGULAMIN 
„Ambasador_ka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK” - konkurs dla nauczycielek  

i nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych. 
 

§1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Biuro Programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK. 
2. Biuro Programu znajduje się w siedzibie operatora tj. w Miejskim Teatrze Miniatura w Gdańsku przy ul. 

Grunwaldzkiej 16, 80-236 Gdańsk. 
3. Konkurs realizowany jest w ramach działań biura programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK.  
4. Konkurs adresowany jest do nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, pracujących  

w gdańskich placówkach oświatowych. 
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem działań 

realizowanych przez nauczycielkę/ nauczyciela w gdańskiej placówce oświatowej w okresie od 1 marca 
2022 do 13 marca 2023 roku, związanych z realizacją założeń programu EDUKACJA DO KULTURY. 
GDAŃSK. (załącznik 1) 
 

§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 wdrażanie 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. Cele szczegółowe realizowane w ramach konkursu: 
a) wyłonienie spośród nauczycielek i nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych najbardziej 

aktywnych, realizujących działania z zakresu edukacji kulturowej, które rozwijają świadome 
uczestnictwo w kulturze oraz służą rozwijaniu pasji i aktywności twórczej; 

b) docenienie działań nauczycielek i nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych, które wpisują się  
w założenia programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK; 

c) popularyzacja działań z zakresu edukacji kulturowej i kulturalnej realizowanych w gdańskich 
placówkach oświatowych podczas marcowej konferencji szkolnej „Szkoła Dialogu”, a także na stronie 
internetowej i profilu Facebook programu. 
 

§3 
HARMONOGRAM KONKURSU 

1.       13 lutego 2023 → ogłoszenie konkursu 
2.       13 marca 2023 → przyjmowanie zgłoszeń  
3.       21 marca → ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji szkolnej 

     „Szkoła Dialogu”. 
 
 

§4 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie kandydatury do tytułu „Ambasadora_ki programu 
EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK” – przez nauczycielkę/nauczyciela realizującą/ realizującego  
w gdańskiej placówce oświatowej w okresie od 1 marca 2022 roku do 13 marca 2023 roku działania   
z zakresu edukacji kulturowej, które rozwijają świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze oraz służą 
rozwijaniu pasji i aktywności twórczej.  

2. Kandydaturę należy zaprezentować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu 
„Ambasador_ka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK”. (załącznik 1) 

3. Wymagania formalne: 



 

a) Konkurs przeznaczony jest dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, 
pracujących w gdańskich placówkach oświatowych. 

b) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację 
informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym i danych osobowych. 

c) Formularz zgłoszeniowy należy przesłać online najpóźniej do 13 marca 2023 roku na adres: 
info@edukacjadokultury.gdansk.pl. 

d) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 marca 2023 roku. Powołane przez organizatorów Jury wyłoni 
laureatów. Uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani o wynikach mailowo. 
 

§5 
      NAGRODY 

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród nadesłanych zgłoszeń, te opisujące działania 
najbardziej aktywnych nauczycielek i nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych, którzy realizują 
działania w zakresie edukacji kulturowej i kulturalnej.  

2. W konkursie zostaną przyznane nagrody oraz tytuły Ambasador_ki programu EDUKACJA  
DO KULTURY. GDAŃSK potwierdzone certyfikatami.  

3. Sylwetki nagrodzonych zostaną przedstawione podczas marcowej konferencji szkolnej „Szkoła Dialogu”,  
a także publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych programu. 

 
§6 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń powołana przez Organizatora Komisja zwana dalej Jury wyłoni 

laureatów. 
2. Jury oceni zgłoszenia, biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a) realizacja działania z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome i aktywne uczestnictwo  
w kulturze, 

b) rozwijanie pasji i aktywności twórczej wśród dzieci/młodzieży, 
c) współpraca z gdańskimi instytucjami kultury, 
d) doskonalenie nauczyciela z zakresu edukacji do kultury (np. warsztaty, szkolenia, literatura) 
e) popularyzacja założeń programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK, dzielenie się dobrymi 

praktykami (np. na profilu FACEBOOK i stronie internetowej swojej placówki). 
3. O werdykcie Jury laureaci zostaną poinformowani drogą mailową. Decyzje podjęte przez Jury są 

ostateczne. Laureatom nie przysługuje od nich odwołanie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej www.edukacjadokultury.gdansk.pl, w mediach społecznościowych programu 
EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK oraz podczas marcowej konferencji szkolnej „Szkołą Dialogu”, na 
której zostaną wręczone nagrody oraz przyznane tytuły Ambasadorów_ek programu EDUKACJA DO 
KULTURY. GDAŃSK potwierdzone certyfikatami. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania 
dodatkowych nagród.  

§7 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Nieprzestrzeganie warunków uczestnictwa w konkursie równoznaczne jest z dyskwalifikacją pracy. Przesłanie 
zgłoszenia 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 wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 
eksploatacji, o których mowa w art. 50 pkt 1, 2, 3, ustawy: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania– wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie egzemplarzy,  
w tym zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz rejestracji audiowizualnej; 
b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono, wprowadzania do obrotu, 
użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy; 
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b wielokrotnego publicznego wykonania, 
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania a także publicznego udostępniania w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nieodpłatne, 
wielokrotne, rozpowszechnianie treści zawartych w zgłoszeniu do konkursu 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 
Adam Gibki; Marta Jankowska; Anna Żukowska 
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 dla gdańskich 
nauczycielek i nauczycieli „Ambasador_ka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK”, 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 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,  
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. 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do konkursu 
„Ambasador_ka programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK” 
dla nauczycieli i nauczycielek wszystkich etapów edukacyjnych  

 z gdańskich placówek oświatowych 
 

I. Dane:  
1. Imię i nazwisko nauczyciela/ 

nauczycielki 
 

2. Kontakt mailowy  
3. Nazwa placówki  
II. Uzasadnienie:  
1. Realizowane działania z zakresu edukacji kulturowej służące: rozwijaniu świadomego, uczestnictwa  

w kulturze, zwiększaniu kompetencji kulturowych, refleksji, dialogowi, aktywności, twórczości  
i innowacyjności. Oparte na dzieleniu się wiedzą i poszerzaniu doświadczeń związanych z gdańską 
kulturą i budowaniu wspólnej tożsamości. 
Wyliczenie w punktach realizowanych inicjatyw wraz z ich krótkim opisem. 
 
 

2.  Rozwijanie pasji i aktywności twórczej dzieci/młodzieży w ramach realizowanych działań (krótki opis). 
 
 

3. Współpraca z gdańskimi instytucjami kultury (wskazanie instytucji, krótkie określenie charakteru 
współpracy np. uczestnictwo w warsztatach, korzystanie z materiałów edukacyjnych). 
 
 

4. Doskonalenie nauczycielki/ nauczyciela z zakresu edukacji do kultury (np. warsztaty, szkolenia, 
literatura). Wyliczenie w punktach. 
 
 

5. Popularyzacja założeń programu EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK tj. inicjatyw służących rozwijaniu 
świadomego, aktywnego uczestnictwa w kulturze, zwiększaniu kompetencji kulturowych, rozwijaniu 
pasji i aktywności twórczej (np. na stronie internetowej placówki, profilu facebookowym placówki).  
 
 

6. Dodatkowe informacje. 
 
 

7. Materiały fotograficzne – załączenie nie więcej niż 10 zdjęć (wraz z krótkimi – hasłowymi opisami) 
związanych z realizacją działań wpisujących się założenia programu EDK.GDAŃSK. 

 
 
 
 


