REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
zapraszamy do udziału w konkursie grafiki komputerowej

„W Krainie Robotów”
organizowanego przez
Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
w związku z obchodami Roku Stanisława Lema
TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 30 kwietnia 2021 r. (piątek)
Cele konkursu:



Przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Stanisława Lema
Rozwijanie wrażliwości, estetyki, poczucia piękna i twórczych postaw
Regulamin konkursu:
§1

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej.
§2
Zasady Konkursu:
1. każda ze szkół może w ramach konkursu może nadesłać maksymalnie trzy
prace plastyczne w danej kategorii:
- uczniowie klas I- III,
- uczniowie klas IV – VI,
- uczniowie klas VII – VIII;
2. temat pracy: „W Krainie Robotów” – projekt Robota;
a) pracę należy wykonać:
- uczniowie klas I- III – program graficzny Paint, Paint 3D (do wyboru),
- uczniowie klas IV – VI - program graficzny Paint, Paint 3D, Paint.NET 4.2.15 (do wyboru),
- uczniowie klas VII – VIII - program graficzny Paint, Paint 3D, Paint.NET 4.2.15, GIMP (do
wyboru), .
b) na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka zawierająca następujące
informacje:
1. imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa;
2. adres szkoły i kontakt;
3. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod
kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę.
c) do każdej pracy należy dołączyć Zgodę na udział w konkursie i
przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika (Załącznik1)
§3

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową na podstawie następujących
kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c) ogólne wrażenia estetyczne (w tym samodzielność wykonania pracy, jakość, estetyka
wykonanej pracy, oryginalność, pomysłowość)
§4
Prace konkursowe stanowią własność organizatora konkursu.
§5
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
§6
Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły do dnia
7 maja 2021r. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
§7
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Mysłowicach, ul. Strumieńskiego 4.
§8
Zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie prosimy o przesłanie prac, opisanych
zgodnie z podanym w §2 wzorem oraz wraz z Załącznikiem nr 1 do dnia 30 kwietnia 2021 r.
na adres SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, im. Bolesława Prusa, ul. Piastowska 7, 40 – 400
Mysłowice lub drogą mailową na adres: a.zubek@poczta.onet.pl
§9
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 32 2222 499 ( mgr Anna
Rosikoń, mgr Beata Pyka, mgr Joanna Zub).
Zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy konkursu:
mgr Anna Rosikoń
mgr Beata Pyka
mgr Joanna Zub

Załącznik nr 1
Zgoda na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika w
Międzyszkolnym Konkursie Grafiki Komputerowej „W Krainie Robotów”
organizowanego w dniach 22.03.2021 – 30.04.2021 przez Szkołę Podstawową nr 2 im.
Bolesława Prusa w Mysłowicach
I. Wyrażam zgodę na udział w konkursie mojego dziecka:
Imię i nazwisko: ….................................................................... klasa ...........
Szkoła............................................................................................................................................
II. Zgodnie z art. 6 § 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z
dn. 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):
Wyrażam zgodę (proszę zaznaczyć krzyżykiem)
TAK

NIE

na przetwarzanie danych mojego dziecka takich jak: imię i nazwisko, klasa, szkoła,
informacji o konkursie w którym, dziecko będzie brało udział, informacji o jego sukcesach
w tym prezentacji prac konkursowych (rysunków) i jego wizerunku.
Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu dokumentowania wydarzenia – konkursu
i prowadzenia działań promocyjnych szkoły, poprzez rozpowszechnianie ich w następującej
formie:
1. Umieszczanie informacji
na oficjalnej stronie internetowej szkoły:
http://www.sp2@myslowice.pl
2. Przekazywanie informacji w tym zdjęć o wydarzeniu do mediów lokalnych.
Wobec powyższego przyjęłam/ przyjąłem do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w oświadczeniu, niezbędnych
do realizacji celu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Natalia Ławik, z którą można się
kontaktować pisemnie na adres e- mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl lub telefonicznie
tel. 32 666 31 32.
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, które zostały podane.
4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W każdym momencie możliwe jest wycofanie zgody.
5. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Mam prawo do wniesienia skargi.
7. Okres przechowywania danych: do czasu wycofania zgody.
…......................................................................................
(data i czytelny podpis rodzica)

