Dyrerktor Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy
w Chorzowie

OGŁASZA

II EDYCJĘ MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Świ
wiąteczne
wi
teczne Inspiracje
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR
Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 39 im. Józefa Lompy
w Chorzowie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Siedziba Organizatora:
Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Chorzowie
ul. 11 Listopada 21
tel. 32 241 17 06
Koordynatorki konkursu: p. Ewelina Świerc-Gałęcka; p. Anna Gierek
PATRONAT MEDIALNY
portal „chorzowianin.pl”
II. CELE KONKURSU
•
•
•
•

Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności.
Promowanie aktywności twórczej dzieci, prezentacja twórczości dzieci.

III. PRZEDMIOT KONKURSU - ANIOŁEK OZDOBA ŚWIĄTECZNA
• Technika dowolna.
• Ozdoba ma być wykończona z każdej strony.
• Praca może być wykonana z różnych materiałów.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
•

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z podziałem na grupy:
grupa I- 3-4 latki
grupa II - 5 latki
grupa II- 6 latki

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Zgłaszane prace muszą być wykonane indywidualnie (prace zespołowe nie będą
oceniane).
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.
Przedszkole dostarcza dowolną ilość prac.
Do wykonanej pracy należy dołączyć:
- metryczkę wypełnioną drukowanymi literami - załącznik nr 1
- oraz oświadczenie – zał. nr 2
Metryczka musi być dołączona do pracy w sposób trwały – tak, aby się nie zerwała.
Metryczka powinna zawierać następujące informacje:
o imię i nazwisko autora pracy,
o wiek uczestnika/rok urodzenia
o imię i nazwisko opiekuna
o pełną nazwę przedszkola oraz nr telefonu przedszkola
o opcjonalnie nr telefonu opiekuna (Załącznik nr 1).
Prace należy składać do dnia 16.12.2020 r. do sekretariatu lub przesłać na adres szkoły
(liczy się data stempla pocztowego)
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 grudnia 2020 r. a wyniki zostaną
opublikowane na stronie internetowej szkoły: https://sp39.chorzow.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych.
Nadesłane prace nie będą zwracane.
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielimy telefonicznie
pod numerem: 32 / 241 17 06

V. OCENA PRAC
•

•

•
•

Jury przy ocenie prac bierze pod uwagę:
o samodzielność,
o staranność,
o pomysłowość,
o zastosowany materiał i technikę,
o ogólne wrażenie artystyczne,
Prace będą oceniane w trzech z podziałem na trzy grupy wiekowe:
grupa I- 3-4 latki
grupa II - 5 latki
grupa II- 6 latki
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców będzie można odebrać w sekretariacie szkoły
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
•

•

•
•
•

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w 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 uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – RODO.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Szkoła
Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy, przy ul. 11 Listopada 21, 41-500 Chorzów
reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy.
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Naszym inspektorem danych jest pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl

•
•
•

•

•

Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko ucznia,
klasa, nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko, telefon opiekuna.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym
z wyjątkiem patrona medialnego oraz sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo do:
1) dostępu do swoich danych - na podstawie art. 15 – RODO,
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 – RODO,
Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszałoby
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia
2016 r. – RODO.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•

•

Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację
przez uczestnika niniejszego regulaminu, oraz że praca jest wynikiem oryginalnej
twórczości i że nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania
należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora
konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie.
Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę na
nieodpłatne umieszczanie swoich danych osobowych, wizerunków (w przypadku osób
nagrodzonych), zdjęć prac, prac na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej
Organizatora oraz w prasie. (Załącznik nr 2).
Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów
i sukcesów w konkursie.
Organizatorzy

patronat medialny

Załącznik nr 1
Metryczka
(proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
imię i nazwisko autora pracy

wiek dziecka / rok urodzenia

imię i nazwisko opiekuna dziecka

nr telefonu opiekuna dziecka

pełna nazwa przedszkola

nr telefonu przedszkola

Metryczka
(proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
imię i nazwisko autora pracy

wiek dziecka / rok urodzenia
imię i nazwisko opiekuna dziecka
nr telefonu opiekuna dziecka
pełna nazwa przedszkola

nr telefonu przedszkola

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody (proszę o wpisanie X
w odpowiednią kratkę):
1.

na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu Świąteczne Inspiracje
organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 w Chorzowie
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

2.

na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu Świąteczne
Inspiracje organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 w Chorzowie za pomocą zdjęć
lub filmów
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

3.

na publikowanie imienia, nazwiska oraz wizerunku dziecka, utrwalonego w czasie
miejskiego konkursu plastycznego „Świąteczne inspiracje” przez Szkołę Podstawową
nr 39 im. Józefa Lompy na:
 oficjalnej stronie internetowej szkoły https://sp39.chorzow.pl/
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
 facebook Szkoły Podstawowej nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
 na łamach prasy, oficjalnej stronie internetowej oraz na facebooku patrona medialnego
Chorzowianin.pl
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę

………………………………………….………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka – PROSZĘ WPISAĆ WIELKIMI LITERAMI)

………………………………………….………………………………………………………
(pełna nazwa przedszkola)
/

………………………………………………..
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

