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Regulamin IV Powiatowego Konkursu Plastycznego
z elementami origami dla klas I- III
„ Skrzaty ukryte w jesiennym lesie”
1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 oraz
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.
Opiekun: konsultant edukacji wczesnoszkolnej Anna Czop
2. Cele konkursu:
- popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
- rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody
- rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej
- popularyzacja techniki origami
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie
- wzbogacanie warsztatu plastycznego.
- rozwijanie umiejętności przedstawienia plastycznie utworu literackiego.
3. Warunki uczestnictwa:
- Szkoła typuje do udziału w konkursie nie więcej niż 3 prace wykonane przez uczniów
kl. I- III
- Zadaniem dzieci jest wykonanie pracy zgodnej z tematem dowolną techniką plastyczną
z wykorzystaniem dowolnych materiałów na formacie nie większym niż A3
- W pracy musi znaleźć się przynajmniej jeden element wykonany techniką origami.

4. Termin nadsyłania prac na konkurs upływa : 27 XI 2020r.
Prace prosimy wysłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu szkoły lub PODN .
Na każdej pracy prosimy nakleić metryczkę.

5. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
Prace stają się własnością organizatora. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie
do dnia 3 XII . Informacje o konkursie uczestnikach i laureatach zostaną umieszczone na FB oraz
stronie internetowej szkoły. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub dostarczone do placówki.

Kryteria oceny prac:
- estetyka wykonania,

- pomysłowość i kreatywność,
- zgodność z tematem,
- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna,
- umiejętność zastosowania w pracy elementów orgiami.

6. Nagrodą w konkursie są dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy
zajmą które kolejno I, II, III miejsca. Organizatorzy przewidują również wyróżnienia.
7. Opiekun uczniów biorących udział w konkursie powinien posiadać zgodę rodzica na
udział dziecka w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
i wizerunku pracy.

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ UCZESTNIKA
IV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z ELEMENTAMI ORIGAMI DLA KLAS I- III
„Skrzaty ukryte w jesiennym lesie”
Lp.

Imię i nazwisko
ucznia

Klasa,
wiek

Nazwa placówki, adres,
telefon

Imię i nazwisko
opiekuna/
nauczyciela

1.

Prosimy, aby każde dziecko miało podpisaną zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz zdjęć
pracy.

Imię i nazwisko dziecka
...................................................................................................................

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Wodzisławiu Śl. , ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śl. oraz PODN w Wodzisławiu Śl.
danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w IV Powiatowym Konkursie
Plastycznym z elementami origami dla klas I- III „ Skrzaty ukryte w jesiennym lesie”
Brak zgody, będzie jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2 w Wodzisławiu Śl. , ul. Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śl. oraz PODN Wodzisław Śl.
danych mojego dziecka oraz zdjęć pracy biorącej udział w IV Powiatowym Konkursie
Plastycznym z elementami origami dla klas I- III „ Skrzaty ukryte w jesiennym lesie”
i mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły, Facebook szkoły oraz inne media
promujące konkurs .
………………………………………
Data
* wybrać właściwe

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

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie
IV Powiatowego Konkursu Plastycznego z elementami origami dla kl. I - III „Skrzaty ukryte w jesiennym lesie ”
jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śl. , ul. Jastrzębska 136, którego przedstawicielem jest
Dyrektor.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych :
- w formie elektronicznej poprzez e-mail: biuro@bhpjanicki.pl
- w formie pisemnej, na adres Administratora
3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach realizacji konkursu i promocyjnych szkoły.
Wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych
ani innych praw. Niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
( np. Urząd Miasta, media lokalne, ipt)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie
zgody przed jej cofnięciem,
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka takich jak : imię, nazwisko, jest
dobrowolne, jednak wymagane do udziału w konkursie
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
………………………………………
Data

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

