MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„STROIK WIELKANOCNY”
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
I. Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej
Nr 14, ul. Hallera 79, 87-100 Toruń
II. Cele konkursu: Kultywowanie tradycji związanych ze Świętami
Wielkanocnymi. Promowanie twórczości i umiejętności uczniów.
III. Zasady uczestnictwa: Konkurs adresowany jest do chętnych
uczniów z klas I - III szkół podstawowych. Każdy uczestnik
wykonuje samodzielnie tylko jedną pracę i wysyła jej zdjęcia na
adres mailowy świetlicy.
Forma pracy: kompozycja przestrzenna. Wielkość: dowolna. Technika: dowolna.
IV. Termin składania prac: Zdjęcia prac prosimy wysłać na adres mailowy świetlicy
szkolnej: swietlicaszkolnasp14@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia
22.03.2021 r. (poniedziałek). W tytule proszę wpisać „KONKURS WIELKANOCNY SP14,
nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestnika”. W treści maila należy zawrzeć następujące
informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasę, nazwę szkoły, adres, nr telefonu i e-mail
szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
Każdy uczestnik musi w załączniku do maila dostarczyć skan wypisanej zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu –
zgoda dostępna jest w załączeniu do regulaminu konkursu. Dodatkowo koniecznie
prosimy nakleić na stroiku karteczkę z danymi podanymi w treści maila. Karteczka ta
musi być wyraźnie widoczna na jednym ze zdjęć pracy plastycznej.
V. Ocena prac: Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
VI. Kryteria oceny prac: samodzielność, oryginalność, pomysłowość i inwencja twórcza
uczestników, estetyka wykonania pracy, ogólne wrażenie artystyczne, ze względu na
zdalny charakter konkursu ważnym kryterium będzie również jakość i ilość zdjęć (nie
więcej niż 6 zdjęć). Ponadto wierzymy w uczciwość uczestników i przypominamy, że
użycie zdjęć już dostępnych w internecie jest niedopuszczalne i skutkuje dyskwalifikacją.
VII. Nagrody i dyplomy: Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
Kategoria I: klasy I szkoły podstawowej,
Kategoria II: klasy II szkoły podstawowej,
Kategoria III: klasy III szkoły podstawowej.
Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii otrzymają nagrody, a z pozostałych wyłonione
prace dostaną wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
VIII. Ogłoszenie wyników: O wynikach uczniowie zostaną poinformowani do dnia
29.03.2021r. drogą e-mailową.
IX. Nagrody: odbiór nagród i dyplomów zostanie ustalony po uprzednim spełnieniu
warunków reżimu sanitarnego, a o sposobie ich odbioru poinformujemy drogą e-mailową.
X. Kontakt w sprawie konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 14 w Toruniu, Maja Rynkowska,
Anna Świąć, Lidia Zaremba, Monika Wójcik, Monika Czyża
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy powodzenia!

ORGANIZATORZY

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Imię i nazwisko………………………………………………………………………
Szkoła………………………………………………………………………………..
Klasa, wiek…………………………………………………………………..............
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do
konkursu…………………………………………………………………………......
KLAUZULA INFORMACYJNA
· Administratorem podanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 14, 87-100 Toruń ul. Hallera
79, tel.: 56652-05-39 dalej zwanym Organizatorem.
· Dane osobowe dziecka (uczestnika konkursu) w zakresie imię, nazwisko adres korespondencyjny i
wizerunek będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu STROIK WIELKANOCNY;
ogłoszenia wyników oraz promocji działalności organizatora, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit.
a)Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
· Dane osobowe dziecka będą przetwarzany do końca roku szkolnego, w którym zorganizowano konkurs.
· Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych dotyczących dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
· Przysługuje Państwu prawo przeniesienia danych do innego Administratora.
· Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
jednak w czasie, w którym zgoda obowiązywała Organizator mógł zgodnie z prawem przetwarzać dane
osobowe dziecka.
· Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych uczestnika
przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
·Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody
będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww danych
osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w
konkursie oraz publikacji wyników konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww danych
osobowych mojego dziecka w celu publikacji w
prasie.

.......................

.......................

Data i podpis

Data i podpis

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wycofuję zgodę na przetwarzanie ww danych
osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w
konkursie oraz publikacji wyników konkursu

Wycofuję zgodę na przetwarzanie ww danych
osobowych mojego dziecka w celu publikacji w
prasie.

......................

.......................

Data i podpis

Data i podpis

