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Szkolenie  z zakresu tradycyjnego  garncarstwa. 

pt. „Adam Kuźma – krzewiciel garncarstwa”. 

 
 

 Celem szkolenia jest przeprowadzenie nauki w zakresie tradycyjnego garncarstwa dla osób 

szczególnie zainteresowanych praktyczną nauką zawodu. Zachowanie tradycji  

i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego. Ocalenie i popularyzacja ginących zawodów 

(garncarstwa), niegdyś charakterystycznego dla regionu Warmii i Mazur. Upowszechnienie wiedzy  

o tradycji przez osobisty kontakt z twórcą, surowcem, warsztatem, techniką, trudem pracy. Uczestnicy 

pod okiem mistrza – uznanego twórcy ludowego - Adama Kuźmy, zdobędą wiedzę i umiejętności do 

samodzielnego wykonywania rzemiosła jakim jest garncarstwo.  

 

 Oferta jest skierowana do młodzieży, osób dorosłych w wieku produkcyjnym oraz 

seniorów. Zainteresowanych specjalistycznymi warsztatami, którzy posiadają podstawową 

wiedzę z zakresu garncarstwa i podstaw toczenia na kole. Pragną pogłębić swoją wiedzę. 

Podnieść kwalifikacje zawodowe. W szczególności do osób bezrobotnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, terapeutów warsztatów terapii zajęciowej, domów 

pomocy społecznej, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz wszystkich chętnych  

z terenu Polski północno-wschodniej zainteresowanych kulturą ludową i tradycyjnym rękodziełem.   

 Program szkolenia zakłada zorganizowanie 80 godzinnych warsztatów garncarskich. W tym  

8 godzin zajęć teoretycznych i 72 godziny praktyczne. Zajęcia odbywać się będą w pracowni ceramiki 

w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.  Uczestnicy  zostaną  podzieleni na 2 grupy po 5 osób. 

Zajęcia dla  grup zostaną przeprowadzone raz w miesiącu po 5 godzin.  

 

Rozpoczęcie zajęć    18.03.2019r.   godz. 16.00,  a zakończenie 21. 10. 2019 r. 

 

 Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia kursu. Wydane przez 

Ośrodek Szkoleniowy Rzemiosł Tradycyjnych i Artystycznych, który działa przy Muzeum. 

Świadectwo jest zgodne z dokumentacją programową na podst. rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. Nr 256, poz. 2572). 

   

 Zgłoszenia należy przesłać pocztą, faksem lub e-mailem do 12 marca 2019r. Informacja  

o zakwalifikowaniu zostanie zamieszczona do 14 marca 2019r. na stronie  Muzeum www.muzeum-

wegorzewo.pl 

Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona – 10 osób.  

 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru uczestników. 

 

 

Szczegółowe informacje: 

Koordynator zadania 

Beata Gruszka 

 

Muzeum Kultury Ludowej, 

11-600 Węgorzewo 

ul. Portowa 1, 

tel. 87 427 32 42, 427 52 78 

e-mail: mkl.oswiata@gmail. 

 

mailto:mkl.oswiata@gmail
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KARTA ZGŁOSZENIA 

Szkolenie  z zakresu tradycyjnego  garncarstwa. 

pt. „Adam Kuźma – krzewiciel garncarstwa”. 

 

Termin:  18 marzec – 21 październik 2019 r. 

 

 

1. Imię i nazwisko, wiek……………………………………………………...……………….. 

 

2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………… 

 

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

 

3.Telefon kontaktowy, e-mail.…………………………………………………………………... 

 

4.Miejsce pracy, stanowisko…………………………………………………………………….. 

 

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

 

5.Doświadczenie zawodowe w zakresie garncarstwa ………………………………………….. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej („RODO”) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie j. w. w celu  

uczestnictwa w szkoleniu  z zakresu tradycyjnego  garncarstwa. pt. „Adam Kuźma – krzewiciel 

garncarstwa”, oraz utrwalenia i wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych  

i promocyjnych przez Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1,11-600 Węgorzewo. 

 

…………………….       ………………………………………. 

miejscowość, data       podpis osoby wyrażającej zgodę  

 

 

 

 



 
Instytucja Samorządu 

Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego 

MUZEUM KULTURY LUDOWEJ 

11-600 Węgorzewo, ul. Portowa 1  

tel/fax: 0-87 427 52 78, 0-87 427 32 42 
e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl,  www.muzeum-wegorzewo.pl  

  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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) zwanego dalej („rodo”) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-

600 Węgorzewo; 

2) inspektorem ochrony danych w Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo jest 

Pan Mateusz Brocki, e-mail: brocki@togatus.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w cel uczestniczenia w szkoleniu  z zakresu 

tradycyjnego  garncarstwa. pt. „Adam Kuźma – krzewiciel garncarstwa” utrwalenia i 

wykorzystania wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych na podstawie. art.6 ust.1 pkt. 

a  unijnego rozporządzenia RODO       

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: brak  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celów realizacji zadania,  

a następnie archiwizowane. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie na szkolenie  z zakresu 

tradycyjnego  garncarstwa. pt. „Adam Kuźma – krzewiciel garncarstwa” 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania.  

         

 

                                         

    ………………………………………………………………………. 

           Data i czytelny podpis 

 


