
 
 

 

Klub Studencki POMORANIA 
ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk 

pomorania.sekretariat@gmail.com 
www.pomorania.com 

 

 

Regulamin warsztatów regionalnych „Remusowa Kara 2018” 

 

1. Organizacja 

Warsztaty regionalne „Remusowa Kara” organizowane są przez Klub Studencki „Pomorania” 

przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Projekt finansowany jest przez 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 

 

2. Cel 

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy na temat problematyki języka kaszubskiego, 

propagowanie jego użycia wśród młodych ludzi, jak również pozyskanie wiedzy na temat 

dziedzictwa naturalnego Kaszub oraz form jego zachowania. Warsztaty skierowane są do 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas czterodniowego wyjazdu, młodzież będzie 

miała okazję lepiej poznać język i kulturę kaszubską, a także specyfikę działania Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego i Klubu Studenckiego „Pomorania”. 

 

3. Etapy rekrutacji  

Etap pierwszy: 

Uczniowie przygotowują pracę dotyczącą jednego z poniższych tematów do wyboru: 

1) Stwórz kaszubski dubbing do fragmentu wybranego filmu (max. 5 minut). 

2) Nagraj słuchowisko na podstawie fragmentu z literatury kaszubskiej (min. 5 minut). 

3) Napisz wiersz z wplecionym wątkiem Klubu Studenckiego „Pomorania”. 

4) Stwórz komiks o tematyce kaszubskiej i/lub po kaszubsku. 

 
 

UWAGA! W przypadku wyboru formy nr 3 uczniowie wykonują prace 

indywidualnie, w pozostałych przypadkach możliwe jest wykonanie pracy w grupach 

(maksymalnie 5 osób). 

 

Prace należy przesłać na adres pomorania.sekretariat@gmail.com lub pocztą tradycyjną (Klub 

Studencki „Pomorania”, ul. Straganiarska 20 -22, 80-837 Gdańsk) do dnia 23.03.2018 roku. 
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Wraz z pracą uczestnicy przesyłają wypełniony formularz osobowy dodany w załączniku do 

niniejszego regulaminu. 

 

Etap drugi: 

Komisja rekrutacyjna, składająca się z 3 członków Klubu Studenckiego „Pomorania”, wyłoni 

spośród nadesłanych prac najlepsze z nich, a autorów wraz z opiekunami zaprosi na warsztaty 

regionalne „Remusowa Kara 2018”. O zakwalifikowaniu się na warsztaty komisja 

poinformuje uczestników oraz ich opiekunów bezpośrednio mailowo lub telefonicznie do 

dnia 26.03.2018 roku. 

 

4. Przebieg warsztatów. 

Warsztaty regionalne „Remusowa Kara 2018” dla zakwalifikowanych uczestników rozpoczną 

się 05.04.2018 r., a zakończą 08.04.2018 r. Ogólny plan ramowy podany jest w załączniku 

niniejszego regulaminu. 

 

5. Ustalenia końcowe 

Komisja Rekrutacyjna ma prawo do wprowadzenia bieżących korekt i dodatkowych ustaleń 

regulujących przebieg rekrutacji. Organizator warsztatów regionalnych „Remusowa Kara 

2018” zastrzega sobie prawo do wykorzystania oraz publikacji w całości lub we fragmentach 

nadesłanych prac. 

 

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest dostarczenie przez uczestnika pisemnej zgody 

rodzica/opiekuna prawnego. Druk zgody przesłany zostanie wraz z listą osób 

zakwalifikowanych do bieżącej edycji warsztatów. 

 

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się drogą elektroniczną z organizatorami lub 

bezpośrednio z koordynatorami projektu. Kontakt podany został poniżej. 

 

Koordynator projektu „Remusowa Kara 2018”: 

Ewelina Stefańska – 667 085 041 
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Ogólny plan ramowy Remusowej Kary 2018 

 

CZWARTEK PIĄTEK 

16:30 – wyjazd z Gdańska (ul. Karmelicka 1) 9:00 – śniadanie 

18:00 – przyjazd do Wdzydz Kiszewskich 10:00 – 13:30 – zajęcia warsztatowe: 

i zakwaterowanie malowanie na szkle i kaszubskie instrumenty 

19:00 kolacja obrzędowe oraz zwiedzanie Muzeum 

20:00 prezentacja KSP i wieczór integracyjny we Wdzydzach 

 14:00 – obiad 

 15:00 – spotkanie z Prezesem ZKP Edmundem 

 Wittbrodtem 

 17:00 – spotkanie z cyklu „Wdzydzki nurt” 

 19:00/20:00 - kolacja 

 

 

SOBOTA NIEDZIELA 

9:00 – śniadanie 8:00 – śniadanie 

10:00 – zajęcia warsztatowe: literackie 8:30 – 9:20 – pakowanie 

i językowe 9:20 – zbiórka i wyjazd 

13:30 – obiad 10:00 – msza św. z kaszubską liturgią słowa w 

14:30  - warsztaty gry w Baśkę kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w 

16:00 – gra terenowa Olpuchu 

18:00 – kolacja 11:30 – zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa 

18:30/19:00 – projekcja filmu w Kościerzynie 

20:00 – wręczenie dyplomów i ewaluacja 13:00 – wyjazd do Gdańska 

 15:00 – powrót do domów 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA NA WARSZTATY REGIONALNE 

REMUSOWA KARA 2018 

 

Dane osobowe 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ............................................................ 

Nr tel. uczestnika: ............................................................ 

Adres e-mail uczestnika: ............................................................ 

 

Nazwa oraz adres szkoły: ............................................................ 

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

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekun: ............................................................ 

Adres e-mail nauczyciela-opiekuna: ............................................................ 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z 

Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

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

data, podpis uczestnika 

 

 


