„Sztuka dawania podarunku polega na tym,
aby ofiarować coś,
czego nie można kupić w żadnym sklepie”.
Alan Alexander Milne

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
NA NAJMILSZEGO MISIA
Już wkrótce - 25 listopada swoje święto mają pluszowe Misie! I właśnie
z tej okazji mamy dla wszystkich uczniów konkurs! Praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego Misia
z dowolnego materiału. Wielkość Misia mierzona sercem autora.

CELE KONKURSU:
 Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędzania wolnego czasu
wraz z rodziną i przyjaciółmi.
 Rozwijanie wyobraźni.
 Promowanie twórczych dokonań młodych artystów.
 Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.
 Integracja międzypokoleniowa.
 Wsparcie projektu Unicef „Wszystkie Kolory Świata”.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnik może oddać tylko jednego Misia, uszytego wraz z rodziną lub przyjaciółmi.
 Oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka
oraz publiczne wykorzystanie prac, imion i nazwisk uczestników na potrzeby
konkursu.
 Każda praca powinna zawierać przyczepioną metryczkę z informacją o autorze (imię, nazwisko, klasa).
 Prace należy dostarczyć do 22 listopada 2018 r.
/godz.15.00/ do organizatora konkursu
p. Magdaleny Lewandowskiej (sala 32) wraz
z załączoną zgodą (załącznik nr 1).
 Prace będą oceniane w trzech kategoriach: klasy 0-II, klasy III-IV oraz klasy V-VIII.

KRYTERIA OCENIANIA:
 Twórczy charakter pracy.
 Zgodność z tematem konkursu.
 Oryginalność.
 Ogólna estetyka pracy.
W dniach 23-29 listopada wszystkie prace będzie można podziwiać na wystawie przy
wejściu do stołówki szkolnej.
Laureaci każdej kategorii za zajęcie I miejsca otrzymają nagrodę rzeczową, a za II
i III miejsce zostaną wyróżnieni dyplomem.
W skład jury wejdą: organizator konkursu oraz inni nauczyciele SP 42. Decyzja jury
jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Będzie je można wylicytować na corocznym Szkolnym Koncercie Charytatywnym na rzecz Unicef.

ZACHĘCAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Magdalena Lewandowska

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA
............................................................................

..........................................

nazwisko i imię uczestnika

klasa

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna
……………..…………………………………………………………………………………
imię i nazwisko ucznia

w Szkolnym Konkursie na najmilszego Misia organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie.
Znam i akceptuję zapisy Regulaminu Konkursu.
W związku z powyższym wyrażam zgodę na bezterminowe publikowanie (bez honorarium) na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją córkę /
mojego syna w konkursie.
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
Zapoznałem(-am) się treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Warszawa, dnia ………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, e-mail: sp42@edu.um.warszawa.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Wizerunek Pani/Pana dziecka przetwarzany będą w związku z udziałem ucznia w wyżej wymienionym konkursie.
4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku Pani/Pan dziecka jest Pani/Pana zgoda.
5. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
6. Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora danych wizerunku Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77
RODO.
10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda.
11. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będzie poddawany
profilowaniu.
Podstawa prawna:

art. 13 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;

art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst ujednolicony ( Dz. U. z 2017 r., poz. 880,1089 z 2018 r. poz. 650);

