Konkurs plastyczny dla świetlic szkolnych
W związku z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego
zapraszamy społeczność świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie pt. :
„100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.

Regulamin konkursu

I.

Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu.

II.

Cele konkursu
1. Upowszechnienie wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim.
2. Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.
3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.

III.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do świetlic działających w szkołach podstawowych województwa
wielkopolskiego.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-IV uczęszczający do świetlicy szkolnej.
3. W konkursie mogą brać udział zespoły uczniów (minimum czteroosobowe), grupy
wychowawcze lub całe świetlice.
4. Praca konkursowa ma być wykonana zespołowo, prace indywidualne nie będą brane pod
uwagę.

IV.

Zakres i tematyka
1. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z okazji 100. rocznicy Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919.
2. Praca konkursowa ma mieć formę plakatu w formacie A1 lub A0 i może być wykonana
w dowolnej technice plastycznej.
3. Praca konkursowa musi być zgodna z tematem, oryginalna, wykonana z dbałością o estetykę.
4. Świetlice biorące udział w konkursie mogą przesłać do trzech prac przygotowanych przez
zespoły/ grupy świetlicowe.

V.

Terminarz konkursu
1. Termin zgłoszeń
Zgłoszenie

świetlicy

do

konkursu

prosimy

kierować

doradca.nowak@odnpoznan.pl do dnia 26 listopada 2018 r.

na

adres

koordynatora

2. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę, telefon i adres e-mail szkoły, imię i nazwisko (imiona
i nazwiska) opiekuna(ów) grupy, ilość zespołów/ grup uczestników*.
3. Termin dostarczenia prac
Prace konkursowe opatrzone metryczką umieszczoną na odwrocie należy przesłać do dnia
31 grudnia 2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 80, 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84,
z adnotacją: ,,Konkurs plastyczny dla świetlic szkolnych”.
Metryczka ma zawierać: nazwę szkoły, imiona i wiek autorów, imię i nazwisko opiekuna.
PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ NAZWISK AUTORÓW NA PRZESYŁANYCH PRACACH.
4. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lutego 2019 r. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie www.sp80.poznan.pl. O terminie uroczystego wręczenia nagród
uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
VI.

Kryteria oceniania
1. Ocenie podlegać będzie:


zgodność z tematyką i celami konkursu,



zachowanie formy pracy konkursowej,



twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu.

2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. Prace zniszczone w wyniku złego opakowania nie będą oceniane.
VII.

Nagrody
1. Świetlice - laureatki konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2. Wszystkie uczestniczące w konkursie świetlice otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole
Podstawowej nr 80 w Poznaniu.

VIII.

Informacje dodatkowe
1. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Ewa Nowak doradca metodyczny nauczycieli
świetlicy doradca.nowak@odnpoznan.pl, tel.: 504 04 45 45.

* Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
opiekuna/nauczyciela zgodnie 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 takich danych oraz uchylenia danych osobowych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Załącznik 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na potrzeby
realizacji

konkursu

„100.

rocznica

Powstania

Wielkopolskiego

1918-1919”

zgodnie

z Rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. L 119)
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu „100. rocznica
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt
z Inspektorem ochrony danych osobowych mail: tzaremba@alpha-doradztwo.pl, adres:
Inspektor Danych Osobowych; Szkoła Podstawowa nr 80, 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84
3) Dane osobowe uczestnika konkursu podane w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą
w celach:
a) realizacji obowiązków Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu w zakresie organizacji
i prowadzenia konkursu „100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”;
b) publikacji wyników konkursu na stronach internetowych Szkoły Podstawowej nr 80
w Poznaniu oraz w siedzibach szkół biorących udział w konkursie;
c) informacyjnych i promocyjnych Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, w szczególności
budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w przestrzeni publicznej i w mediach,
d) archiwizacyjnych.
4) Przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu odbywa się na podstawie:
a) przepisów prawnych, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, z póź. zm.) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2001 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z póź. zm.) oraz regulaminu konkursu „100. rocznica
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”;
b) zgody osoby, której dane dotyczą, na publikację wyników konkursu na stronach
internetowych Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu oraz w siedzibach szkół biorących
udział w konkursie.
5) Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych uczestnika konkursu na podstawie
odpowiednich przepisów prawa;
 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej

umowy

powierzenia

przetwarzania

danych

osobowych

(tzw.

podmioty

przetwarzające).
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres roku zgodnie z obowiązującymi przepisami
m.in. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane
profilowaniu.
8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
9) Uczestnicy konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
10) Uczestnicy konkursu mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w treść
niniejszej Polityki prywatności wynikającej z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa.
W związku z tym o wszelkich zmianach Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu będzie informował
stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu

