REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Środowisko ponad wszystko – świat zadymiony ma same złe strony”
HONOROWY PATRONAT: Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Paweł Kisowski.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Świerzawie, zaś fundatorem nagród Urząd Gminy
w Świerzawie.
2. Cele konkursu:
 rozwijanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska;
 popularyzacja wiedzy o ochronie powietrza;
 zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczonego powietrza;
 zachęcenie do podjęcia działań zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza;
 rozwijanie wyobraźni, promowanie twórczości artystycznej.
3. Temat pracy konkursowej to czyste powietrze wokół nas, problem zanieczyszczenia powietrza (np.
sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, zmniejszania ilości zanieczyszczeń powietrza,
oszczędzanie zasobów naturalnych i energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, segregacja i
przetwarzanie odpadów, zjawisko smogu itp.)
4. Konkurs trwa od 1 do 31 maja 2019 r.
5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, terminie wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół na adres
e-mail.
6. Powołana przez organizatora komisja wyłoni zwycięzców. Decyzja komisji jest ostateczna.
7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody.
8. Kategorie konkursowe.
 I kategoria – uczniowie klas I – III – praca plastyczna
Format A4, technika dowolna (np. malowanie farbami, kredkami, rysowanie tuszem, ołówkiem,
stemplowanie, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, plakat); wyklucza się użycie materiałów sypkich
czy przyrodniczych (np. liście, kora).
 II kategoria – uczniowie klas IV – VI – praca literacka: opowiadanie lub wiersz
Kartka w szeroką linię, format A4, pismo odręczne, objętość tekstu to min. 15 linijek, a w przypadku
wiersza min. 12 wersów.
 III kategoria – uczniowie klas VII – VIII – praca literacka: kartka z pamiętnika lub list otwarty (apel)
Kartka w szeroką linię, format A4, pismo odręczne, objętość tekstu to min. 20 linijek.
9. Pracę plastyczną czy literacką (format A4) należy nakleić na kolorową kartkę formatu A3.
10. Każdy uczeń może przekazać tylko jedną pracę dotychczas niepublikowaną.
11. Ocena prac:
a) plastycznych – zgodność z tematem, estetyka, oryginalność;
b) literackich – ciekawe ujęcie tematu, kompozycja, styl, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna i
językowa, staranność pisma.
12. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły.
13. Prace nieopisane, naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane.
14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
15. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia – załącznik
do konkursu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, odstąpienia od
organizacji konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac,
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
17. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.spswierzawa.pl.
18. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Organizatorzy (osoby do kontaktu):
Agnieszka Krupienia-Jaros, Jolanta Krakowska

Załącznik do gminnego konkursu literacko- plastycznego
„Środowisko ponad wszystko – świat zadymiony ma same złe strony”

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: RODO
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa w Świerzawie.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się listownie na adres siedziby lub email.
3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań
związanych z organizowaniem i przeprowadzeniem konkursu dla uczniów zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz
dla celów dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych, w lokalnej prasie w zakresie
publikacji wizerunku Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu
ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępniane tylko podmiotom, którym
Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych lub danych Pani/Pana dziecka 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,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne,
ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.
Podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………………………………………..
do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka w związku z
udziałem w konkursie.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i wykorzystywanie wykonanej przez moje
dziecko pracy konkursowej oraz wizerunku dziecka, a także materiałów filmowych i fotograficznych wykonanych
podczas podsumowania konkursu w celach promocyjnych, m. in. na stronach internetowych, portalach
społecznościowych, w lokalnej prasie itp.
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest dziełem mojego dziecka i nie narusza praw autorskich osób trzecich
oraz że ponoszę odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich praw autorskich.

…………………………………..…………………..……
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego

…………………………………….………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

