REGULAMIN XXI DRUŻYNOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU WIEDZY O POZNANIU
dla uczniów klas II

I.

Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 80 w Poznaniu,
ul. Pogodna 84, 60-137 Poznań, tel. 61 8610524,
e-mail: sp80.konkursy@gmail.com
2. Osoby upoważnione do reprezentowania organizatora: Katarzyna Maciejewska, Magdalena
Maciejewska, Ewa Szczepańska, Ewa Nowak-Janaszewska doradca metodyczny
ds. świetlic ODN Poznań.
3. Patronat: Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego.

II. Cele konkursu
1. Poszerzanie wiedzy o Poznaniu, jego zabytkach, pomnikach, teatrach, muzeach, obiektach
sportowo-rekreacyjnych, parkach i ogrodach oraz ciekawostkach.
2. Kształtowanie szacunku dla historii miasta.
3. Propagowanie poznańskich zwyczajów i tradycji.
4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i prezentowania własnych pomysłów.
III. Uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II szkół podstawowych.
2. Każda szkoła zgłasza jedną trzyosobową drużynę wyłonioną w swojej szkole.
3. Szkołę może reprezentować grupa klasowa, świetlicowa lub zebrana w inny sposób, a jej
członkami mogą zostać uczniowie jednej klasy lub różnych klas II.
4. Uczniowie będą mogli wykazać się znajomością historii miasta Poznania, różnych ważnych
miejsc i poznańskich ciekawostek.
5. Konkurs, poza wiedzą o Poznaniu, wymaga umiejętności pracy zespołowej oraz
publicznego zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności.
IV. Tematyka i przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I
a. Wykonanie pracy plastycznej na temat jednej wybranej kategorii:








zabytki Poznania;
pomniki Poznania;
teatry Poznania;
muzea Poznania;
parki i ogrody Poznania;
obiekty sportowo-rekreacyjne Poznania;
ciekawostki związane z Poznaniem.

b. Praca konkursowa powinna mieć formę książeczki obrazkowej w formacie A5 lub A4
i może być wykonana w dowolnej technice plastycznej. Książeczka powinna się składać
z 5-7 stron (wraz ze stroną tytułową).
c. Pracę należy przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 80
ul. Pogodna 84
60-137 Poznań

Etap II
a. Na platformie Microsoft Teams zostanie rozegrany turniej. Drużyny będą udzielały
odpowiedzi na postawione pytania z kategorii obowiązujących na pierwszym etapie:








zabytki Poznania;
pomniki Poznania;
teatry Poznania;
muzea Poznania;
parki i ogrody Poznania;
obiekty sportowo-rekreacyjne Poznania;
ciekawostki związane z Poznaniem.

b. Prowadzący konkurs, każdorazowo objaśniają na czym polega zadanie i wyznaczają czas
na wykonanie.
V. Terminarz konkursu
1. Termin zgłoszeń:
a. Zgłoszenie szkoły do konkursu prosimy kierować na adres e-mail organizatora do dnia
20.04.2022 r.
b. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, telefon i adres e-mail szkoły, imię,
nazwisko i adres e-mail opiekuna drużyny.
2. Termin dostarczenia prac:
a. Pracę plastyczną wykonaną przez zespół należy przesłać do dnia 06.05.2022 r. na adres
organizatora.
b. Metryczka powinna zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska autorów, imię i nazwisko
opiekuna.
c. Prosimy nie zamieszczać nazwisk autorów na przesyłanych pracach.
3. Termin drugiego etapu konkursu na platformie Teams: 20.05.2022 r. o godz. 11.00. Na dwa
dni przed planowanym spotkaniem na adres e-mail szkoły i opiekuna zostanie wysłany link
do wydarzenia.
VI. Podsumowanie
1. Powołana przez Organizatora Komisja zwróci uwagę na zgodność przesłanych prac
z tematem konkursu oraz na walory artystyczne pracy plastycznej. W drugim etapie
konkursu będą przyznawane punkty za prawidłowo udzielone odpowiedzi.
2. Wszystkie uczestniczące w konkursie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy
i okolicznościowe upominki.
VII. Informacje dodatkowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą Autorów na publikowanie prac na
wszelkich polach eksploatacji. Nauczyciele, opiekunowie konkursu w danej placówce
zobowiązani są do posiadania takiej zgody.
2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik 1 do niniejszego
regulaminu.
3. Osoby do kontaktu: Katarzyna Maciejewska, Ewa Nowak-Janaszewska;
tel. kom. 505 583 064; e-mail: sp80.konkursy@gmail.com

Załącznik 1
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki,
w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Szkoła Podstawowa nr 80 z siedzibą ul.
Pogodna 84, 60-137 Poznań.
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych. Monika Danielak-Romańczak
Kontakt: iod5_oswiata@um.poznan.pl
Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora
w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach
w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody.
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.
Przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów
informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów
promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom
uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych:
 gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
 gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Przekazywanie danych poza EOG
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Wykorzystanie danych osobowych do profilowania
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podawanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

