Regulamin konkursu plastyczno-literackiego „Poczytam Ci Mamo”.
1. Organizator
1.1. Nauczyciele świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
(woj. wielkopolskie).
2. Cele konkursu
2.1. Wzbudzanie zamiłowania uczniów do literatury i plastyki.
2.2. Rozwijanie umiejętności i możliwości twórczych uczniów, pobudzanie wyobraźni i kreatywności.
2.3. Rozwijanie uzdolnień plastycznych i sprawności manualnej.
3. Przedmiot konkursu
3.1. Przedmiotem konkursu jest własnoręcznie stworzona książka dla mamy – własne opowiadanie,
ilustracje, oprawa.
3.2. Format pracy – maks. A3, technika wykonania dowolna, z wyjątkiem wydruku komputerowego.
4. Warunki uczestnictwa
4.1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.
4.2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
4.3. Do każdej pracy nadesłanej na konkurs należy dołączyć podpisaną:
• kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 regulaminu) wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI
• klauzulę informacyjną (załącznik nr 2 regulaminu).
4.4. Prace, które nie spełniają warunków formalnych, nie będą oceniane przez komisję.
4.5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
4.6. Prace należy dostarczyć do dnia 31 maja 2019 r. (termin wpłynięcia pracy do siedziby organizatora) na
adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie
Świetlica szkolna
ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las
Konkurs „Poczytam Ci Mamo”
4.8. Pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu:
Beata Walczak, tel.: +48.508 221 785, email: walczak.beata@gmail.com
5. Ocena prac konkursowych
5.1. Prace będą ocenione w trzech grupach:
grupa 1 - uczniowie kl. I/ grupa 2 - uczniowie kl. II/ grupa 3 - uczniowie kl. III/
5.2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: opowiadanie i książka. Kryteriami wyboru najlepszej pracy
będą pomysłowość, oryginalność, poprawność językowa, walory artystyczne oraz estetyka wykonania.
6. Nagrody i wyniki
6.1. Prace oceni komisja. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Decyzje komisji są
niepodważalne i ostateczne.
6.2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca br. na stronie internetowej świetlicy:
http://sp.suchylas.pl. Zostaną także przekazane mailowo do wszystkich opiekunów uczniów biorących
udział w konkursie. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia podanych terminów w przypadku
zaistnienia zdarzeń od niego niezależnych.
6.3. Prace konkursowe będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w trakcie przesyłania pracy.

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Plastyczno-Literackiego „Poczytam Ci Mamo”.
Karta Zgłoszenia
Konkurs „Poczytam Ci Mamo”
Imię i nazwisko autora
Klasa
Tytuł pracy
Nazwa i adres placówki

Imię i nazwisko nauczyciela (do
kontaktu)
Adres mailowy nauczyciela (do
przekazania wyników konkursu)
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .............................................................................................. (imię i
nazwisko) w Konkursie „Poczytam Ci Mamo”, którego organizatorem jest Świetlica Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………………
(imię i nazwisko) umieszczonych w zgłoszeniu dla celów związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem
i ogłoszeniem wyników Konkursu „Poczytam Ci Mamo”.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych ma charakter dobrowolny oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do tych danych i możliwość ich poprawiania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2018) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

................................................
(miejscowość i data)

................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna
prawnego)

................................................
(podpis)

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Plastyczno-Literackiego „Poczytam Ci Mamo”.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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 tych
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej
Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las, tel. 618 125 191.
2. Administrator danych osobowych gromadzi i przetwarza dane celem udziału w działaniach organizowanych przez Świetlicę SP
nr 1 w Suchym Lesie w ramach Konkursu Plastyczno-Literackiego „Poczytam Ci Mamo”.
3. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się
zgodnie z rozporządzeniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział dziecku/podopiecznemu w Konkursie „Poczytam
Ci Mamo”.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym
mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące
uprawnienia:
- dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
- żądania ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na
niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016 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, i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 922 i z 2018 r. poz. 138).

………..................................................
(Imię i nazwisko uczestnika)

………..................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

...................................................
(miejscowość i data)

........................................
(podpis)

