Regulamin Konkursu Plastycznego
Dla klas I-VII

LAPBOOK : Marzę o...,
więc oszczędzam w SKO’’
„

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim.
Patronat PODN Wodzisław Śląski.
2. Celem konkursu jest:
a) zachęcanie do oszczędzania dzieci i młodzieży poprzez różne formy aktywności artystycznej,
b) wyzwalanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
c) rozwijanie talentów plastycznych,
II Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko z klas 1-7 szkoły podstawowej z powiatu:
wodzisławskiego.
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
a) I kategoria – uczniowie z klas 1- 3
b) II kategoria – uczniowie z klas 4 -7
III Warunki udziału w Konkursie
1. Udział w konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika
konkursu. Szkoły przekazują organizatorowi prace konkursowe.
4. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż trzy prace w danej kategorii wiekowej.
IV Zasady Konkursu:
1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną - lapbook
2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
3. Praca powinna ilustrować tematykę oszczędzania.
4. Praca może zostać wykonana z zastosowaniem dowolnej techniki plastycznej.
5. Pracę należy wykonać w formacie nie większym niż A3.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pracy oraz prawidłowo wypełnionej
i przypiętej zgody na udział w konkursie do 09.11 2021 r.(do godziny 14.00) do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, ul. Jastrzębska 136 lub PODN w Wodzisławiu
Śląskim, Osiedle 1 Maja 16 a.

V Zasady przyznawania nagród w Konkursie.
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatorów na
podstawie następujących kryteriów:
a) zgodność pracy z tematyką,
b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,
c) wkład pracy samodzielnej,
d) ogólne wrażenia estetyczne.
2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.
Nagrodzone zostaną prace w poszczególnych kategoriach wiekowych za uzyskanie I, II i III miejsca.
Komisja przewiduje także przyznanie wyróżnień.
3. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.11.2021 r. Ogłoszenie wyników i lista zwycięzców zostaną
zamieszczone na stronie internetowej ZSP nr 2 i PODN.
5. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail do szkół o wygranej oraz
sposobie odbioru nagrody.
VI Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin zostanie przekazany do szkół oraz będzie dostępny na stronie internetowej
PODN w Wodzisławiu Śląskim.
2. Wszystkie nadesłane prace, w tym nagrodzone i wyróżnione, stają się własnością Organizatora,
który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w wybranych przez siebie polach eksploatacji
w nieograniczonym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
4. Przesłanie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrazili zgodę na przetwarzanie
danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach, na stronach internetowych
organizatorów konkursu „LAPBOOK: Marzę o ..., więc oszczędzam w SKO” w celach wynikających
z regulaminu tego Konkursu.
5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 11.10.2021 r.
obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 09.11.2021 r.
8. Placówki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie
lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

VII Ochrona danych osobowych.

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.
danych osobowych mojego dziecka w celach uczestnictwa w konkursie „ Lapbook: Marzę o...,
więc oszczędzam w SKO”.
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. wizerunku mojego dziecka
rejestrowanego podczas udziału w konkursie „…..…………..................................................…”
i może być publikowany na stronie internetowej szkoły, Facebook szkoły oraz inne media
promujące konkurs .
……………… ……………………………………………………..…
Data Podpis rodzica / opiekuna prawnego
* wybrać właściwe
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w trakcie
Konkursu „ Marzę o..., więc oszczędzam w SKO”. 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, itp)
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

Koordynatorzy konkursu:
Anna Czop: konsultant PODN
Izabela Kuś: izkus@edu.wods.pl

