REGULAMIN UDZIAŁU W X OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA
WYCHOWANKÓW ŚWIETLIC SZKOLNYCH „ POMIDOREK CZY SZCZYPIOREKMAGICZNY ŚWIAT WIERSZY JANA BRZECHWY”.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. „Pomidorek
czy szczypiorek- magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”.
2. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu jest świetlica w Szkole Podstawowej nr 5 w
Pyskowicach.
3. Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie jest Paulina Jaśkowiak,
współorganizatorami są wychowawcy świetlicy szkolnej.
Termin oddania prac w pierwszym etapie konkursu – 08.03.2019 r.
§2
Cele Konkursu:
1. Poznanie wierszy Jana Brzechwy;
2. Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci;
3. Promowanie autorów literatury polskiej;
4. Podniesienie poziomu czytelnictwa;
5. Odkrywanie młodych talentów
6. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności;
7. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkół podstawowych z klas 1-4.
2. Temat przewodni prac mają stanowić ilustracje do jednego lub wielu wierszy Jana
Brzechwy.
3. Technika prac plastycznych: praca płaska lub przestrzenna w dowolnym formacie.
4. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia.
5. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
6.

Do pracy na odwrocie należy załączyć „ Kartę zgłoszeniową”- (załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu).

7. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

7. Prace na Konkurs mogą składać: rodzice uczniów, wychowawcy bądź sami uczestnicy Konkursu
w Świetlicy Szkolnej od godziny 8.00 do 17.00.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich w celach
stworzenia wystawy pokonkursowej prac niezakwalifikowanych do dalszego etapu.
9. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego
udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych” – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz „Klauzuli
informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych” – załącznik nr 3 do Regulaminu.
10. Dostarczone w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
12. Rodzice uczestnika są zobowiązani do wypełnienia zgody na udział dziecka w Konkursie oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w przypadku zakwalifikowania prac do etapu
ogólnopolskiego ( załącznik 2)
13. Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy.
14. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni, telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
27. Wszelkie pytania czy wątpliwości należy kierować bezpośrednio do wychowawców świetlicy
lub na adres mailowy koordynatora: pjaskowiak@spzalasewo.pl.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 08.03.2019 r., bezpośrednio w Świetlicy Szkolnej . Szczegółowych
informacji dotyczących Konkursu udziela wychowawca świetlicy Paulina Jaśkowiak- koordynator
konkursu.
2. O wyłonieniu trzech laureatów Konkursu na etapie szkolnym a tym samym zakwalifikowanie się
do etapu ogólnopolskiego decyduje Jury powołane przez Koordynatora.
4. W skład Jury wejdą:
- p. Paulina Jaśkowiak - koordynator, wychowawca świetlicy
- p. Emilia Kowalska- Szuniewicz- wychowawca świetlicy
- p. Katarzyna Mendel - wychowawca świetlicy
- p. Alicja Waliszka- Pieprzyk- wychowawca świetlicy
5. Jury pod uwagę weźmie:
• zgodność z tematyką;
• kreatywność (tematyka, kolorystyka);
• oryginalność techniki;
• estetykę wykonania.
6.Prace będą oceniane na czterech poziomach: klasy I, klasy II, klasy III, klasy IV
7. Decyzje jury konkursowego są ostateczne.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki zostaną ogłoszone 13.03. 2019 r.
2. Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną natychmiastową
poinformowani. Ich prace zostaną wysłane do Organizatora konkursu- Szkoły Podstawowej nr 5 w
Pyskowicach wraz z odpowiednimi załącznikami ( zgody na udział dziecka w Konkursie oraz
zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby niniejszego Konkursu).
§6
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu na etapie wewnątrzszkolnym.

ZAŁĄCZNIK NR 1 /3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt.: "Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"
KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs plastyczny pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”
imię i nazwisko autora:
….............................................................................................................................
klasa:…..............................................................................................
tytuł wiersza:
………………………………………..……………………………………………
adres szkoły:
…………………………………………………………………………………….
telefon kontaktowy: ………………………………………………………………..
e-mail: ……………………………………………………………………………....

ZAŁĄCZNIK NR 2 /3
DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ Pomidorek czy szczypiorek –
magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"
Imię i nazwisko dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych oraz małoletniego uczestnika konkursu przez SP 5, w celu wzięcia udziału
w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana
Brzechwy” w zakresie: imię i nazwisko autora, wiek autora.
………………………………..……………………….
data i podpis rodzica / opiekuna

ZAŁĄCZNIK NR 3 / 3 DO REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO pt.
„Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem,
informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w świetlicy Szkole
Podstawowej nr 5 ul. Szkolna 2 44-120 Pyskowice
2) Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 - przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c ,d i e oraz art. 9 ust. 2 pkt a
Rozporządzenia.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) możliwości wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „ Pomidorek czy szczypiorek –
magiczny świat wierszy Jana Brzechwy"
b) odebrania nagrody w konkursie
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana
danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie Pana / Pani danych następuje na
podstawie Pana/ Pani wniosku lub zgody.
5) Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni po jego zakończeniu
zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia
w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z
obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Szkole Podstawowej nr 5w Pyskowicach przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem
udziału w konkursie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie
plastycznym.
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w informatycznych systemach informacyjnych.
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
…………………..……………………………. data, imię i nazwisko rodzica / opiekuna
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie
przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka / mojego podopiecznego w formie fotografii lub
innych form utrwalania wizerunku dla celów związanych z promocją działalności Szkoły
Podstawowej nr 5 w Pyskowicach. Wizerunek będzie rozpowszechniany wyłącznie w materiałach
promocyjnych i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5.
…………………………………………… podpis rodzica / opiekuna

