REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
dla klas 4 - 6
organizowanego w ramach

OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2020

Wybieram odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu.
Zastanów się, jakie zajęcie daje ci radość, odnajdź swoją pasję i zrób pierwszy
krok w stronę realizacji swoich marzeń. Zareklamuj najlepszy Twoim zdaniem zawód,
pokaż jego atuty, wymyśl ciekawe hasło reklamowe, zadbaj o stronę graficzną.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs literacki.
2. Instytucją odpowiedzialną za organizację konkursu jest:
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
ul. Czołgistów 1, 41-800 Zabrze; tel. (32) 271-27-30
3. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
4. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.
5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Termin dostarczenia prac: 20 listopada 2020 r.
7. Prace zgodne z tematem, będą oceniane pod względem: zgodności z tematem
konkursu, samodzielności, pomysłowości, oryginalnego sposobu interpretacji
tematu.
8. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wybierze prace, które zostaną
nagrodzone.
9. O wynikach konkursu oraz o terminie uroczystego rozdania nagród szkoły zostaną
powiadomione drogą internetową lub telefoniczną w późniejszym terminie.
10. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac ich autorom.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu Konkursu.
§ 2 CELE KONKURSU
1.

Promowanie potrzeby posługiwania się poprawną polszczyzną wśród dzieci.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kształtowanie i utrwalanie poprawności językowej i kultury języka wśród
młodego pokolenia.
Przeciwdziałanie niedbałości językowej w mówieniu i pisaniu.
Uświadomienie dzieciom znaczenia procesu planowania kariery, potrzebę
rozwijania talentów.
Zwrócenie uwagi na fakt, iż warto od najmłodszych lat inwestować w siebie
i planować swoją przyszłość zawodową.
Pokazanie dzieciom, że istnieją różne predyspozycje zawodowe.
Zwrócenie uwagi na hierarchię i rolę wartości w życiu każdego człowieka.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który został skierowany
przez nauczyciela - opiekuna ze szkoły macierzystej.
Uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową nigdzie wcześniej
niepublikowaną.
Formą pracy jest reklama.
Praca powinna mieć formę plakatu reklamowego w formacie A4 lub A3
zawierający slogan reklamujący wybrany zawód i ilustrację.
Każda praca na odwrocie powinna zawierać: metryczkę (załącznik nr 1). Razem
z pracą należy dołączyć: oświadczenie (załącznik nr 2), zgodę rodzica na udział
w konkursie (załącznik nr 3) oraz zgodę lub brak zgody na wykorzystanie
wizerunku dziecka (załącznik nr 4).
Prace bez załączników nie będą przyjmowane.
Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora należy dostarczyć w kopercie
z dokładną nazwą szkoły drogą pocztową, poprzez skrytkę w Wydziale Oświaty
lub pod adres: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
ul. Czołgistów 1, 41 – 800 Zabrze.
Prace wraz z załącznikami można przesłać drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie)
na adres e-mail: sp15pszczolka@gmail.com. W temacie wiadomości należy
wpisać: OTK2020 Konkurs-reklama. Nazwy plików:
 praca: OTK2020_....-reklama – w miejscu kropek należy wpisać numer
szkoły oraz inicjały autora,
 załączniki: OTK2020_....-zalacznik1 – w miejscu kropek należy wpisać
numer szkoły oraz inicjały autora, załączniki należy ponumerować zgodnie
z zawartością.

9. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
10. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swojej pracy
konkursowej w momencie jej nagrodzenia,

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzeżenia uczestników konkursu, ich rodziców (prawnych opiekunów),
dotyczące formalnego przebiegu konkursu powinny zostać złożone
do Organizatora w ciągu dwóch dni od daty ogłoszenia wyników.
2. Skargi wniesione z naruszeniem terminu dwóch dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników nie będą rozpatrywane.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują
Organizatorzy projektu.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 15
im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu, przy ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30,
strona internetowa: www.sp15.zabrze.pl, e-mail: szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie
i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
8. Dane są przetwarzane w celu organizacji, udziału i promocji konkursu
literackiego pn „Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu” i będą
przechowywane przez czas zgodny z przepisami aktualnie obowiązującego prawa.
9. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na rzecz placówki usług w zakresie zawartych
umów.
10. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania
lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia,
przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia
niezgodnego z prawem, ich przetwarzania.
1.

Załącznik nr 1

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
KONKURS LITERACKI
„Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu”
Nazwa szkoły (pełna) ......................................................................................
Adres szkoły......................................................................................................
Numer telefonu szkoły ...............................................
Poczta elektroniczna szkoły .............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna konkursu ...............................................................................
Imię i nazwisko autora pracy ........................................................................................
Wiek autora pracy ................................. Klasa …………......
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI – SZCZEGÓLNIE NAZWISKA)

Załącznik nr 2

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
KONKURS LITERACKI
„Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu”

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem autorem pracy konkursowej pn. …………………………………..
……………………………………………………………. nadesłanej na konkurs literacki

„Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu”
Wyrażam zgodę na bezpłatne przeniesienie Wybieramy odlotowo!
zawodu
autorskich
praw
majątkowych
z Regulaminem na Szkołę Podstawową Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu.

wymarzonego

.................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej

Reklama
zgodnie

........................................................................
data i czytelny podpis autora

Załącznik nr 3

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

w

konkursie

literackim

pn „Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu” organizowanym
przez Szkołę Podstawową Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona w Zabrzu
…………………………………………………………………….
imię i nazwisko dziecka
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
……............, dn. ….…... 2020 r.
(miejscowość i data)

…….……………………………...
podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 4
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych mojego
dziecka ………………………………………...…………. w postaci wizerunku
(imię i nazwisko dziecka)
zarejestrowanego na zdjęciach wykonanych podczas konkursu literackiego
pn „Wybieramy odlotowo! Reklama wymarzonego zawodu” w celu jego
promocji na stronie internetowej: www.sp15.zabrze.pl, www.pupzabrze.pl, Powyższa
zgoda jest dobrowolna i każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej.
*niepotrzebne skreślić
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .
podpis matki /opiekuna prawnego dziecka

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .
podpis ojca / opiekuna prawnego dziecka

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana
Dzierżona w Zabrzu, przy ul. Czołgistów 1, tel. (32) 271-27-30, strona internetowa:
www.sp15.zabrze.pl, e-mail: szkolapodlasem@sp15.zabrze.pl,
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez e-mail: edyta@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem
siedziby Administratora danych.
Dane są przetwarzane w celu promocji Konkursu pn „Wybieramy odlotowo! Reklama
wymarzonego zawodu” i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę,
której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na rzecz placówki usług w zakresie zawartych umów.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub
uzupełniania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia,
cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, ich przetwarzania.

