REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
organizowanego w ramach
OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2020
„Kto uważnie słucha porad, ten doskonale wybiera,
jak będzie wyglądała jego zawodowa kariera”
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny.
2. Instytucjami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są:
 Przedszkole nr 12 ul. Św. Urbana 2b, 41-800 Zabrze; tel. (32) 271-07-27
 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Ks. Jana Dzierżona,41-800 Zabrze,
ul. Czołgistów1; tel. (32) 271-27-30
3. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku 5-9 lat (przedszkolaki oraz
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej), udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Wymagania pracy konkursowej:
 technika- collage, format A4,
 forma pracy indywidualna (samodzielna),
 na odwrocie plakatu metryczka (załącznik nr 1), zgoda rodzica na udział
w konkursie (załącznik nr 2), zgoda lub brak zgody na wykorzystanie wizerunku
dziecka (załącznik nr 3),
 prace bez załączników nie będą przyjmowane,
 prace powinny być oprawione w passepartout.
5. Wychowawcy grup/klas proszeni są o selekcję i wybór pięciu najładniejszych
spośród wszystkich prac danej szkoły/placówki.
6. Każda szkoła/ placówka może dostarczyć maksymalnie pięć prac.
7. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
8. Spośród wszystkich dostarczonych prac jury wybierze trzy najładniejsze prace,
które zostaną nagrodzone.
9. Prace zgodne z tematem, będą oceniane pod względem:
 oryginalnego sposobu interpretacji tematu,
 samodzielności, pomysłowości, ogólnego wrażenia estetycznego.
10. Termin dostarczenia prac: 20 listopada 2020 r.
11. Prace należy dostarczyć:
 w kopercie z dokładną nazwą placówki osobiście pod adres: Przedszkole nr 12
ul. Św. Urbana 2b, 41-800 Zabrze; w godzinach 6.00- 16.00
 lub w formie zdjęcia i skanu (załączniki) – e-mail: dyrektor@p12.zabrze.pl

12. Prace plastyczne dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
13. O terminie uroczystego rozdania nagród placówki zostaną powiadomione drogą
internetową lub telefoniczną w późniejszym terminie.
14. Uczestnik przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do swoich prac
konkursowych w momencie ich nagrodzenia.
15. Zgłoszenie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wzięcia udziału w konkursie.
16. Po zakończeniu konkursu organizator nie zwraca prac plastycznych ich autorom.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu Konkursu.
18. 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
19. W zakresie gromadzenia zgłoszeń Administratorem jest Przedszkole nr 12
w Zabrzu, ul. Św. Urbana 2b, 41-800 Zabrze. Prace konkursowe wraz z całą
dokumentacją przekazywane są do Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Ks. Jana
Dzierżona w Zabrzu.
20. 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.
21. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Przedszkola nr 12 w Zabrzu:
kinga@informatics.jaworzno.pl
22. Dane są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Kto
uważnie słucha porad, ten doskonale wybiera, jak będzie wyglądała jego
zawodowa kariera” i będą przechowywane przez czas zgodny z przepisami
aktualnie obowiązującego prawa.
23. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na rzecz placówki usług w zakresie
zawartych umów.
24. 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.

Załącznik nr 1
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
KONKURS PLASTYCZNY
„Kto uważnie słucha porad, ten doskonale wybiera,
jak będzie wyglądała jego zawodowa kariera”
Nazwa placówki ..............................................................................................
Adres placówki ................................................................................................
Numer telefonu placówki ...............................................................................
Poczta elektroniczna placówki .......................................................................
Imię i nazwisko opiekuna konkursu ................................................................
Imię i nazwisko autora pracy ........................................................................
Nazwa/tytuł pracy …………………………………………………………………..
Wiek autora pracy .....................................
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI – SZCZEGÓLNIE NAZWISKA)

Załącznik nr 2
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
Zgoda na udział w konkursie
Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

w

konkursie

plastycznym

„Kto uważnie słucha porad, ten doskonale wybiera, jak będzie wyglądała jego

zawodowa kariera” organizowanym przez Przedszkole nr 12 w Zabrzu
i 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 3
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych mojego
dziecka ………………………………………...…………. w postaci wizerunku
(imię i nazwisko dziecka)

zarejestrowanego na zdjęciach wykonanych podczas konkursu pn „Kto uważnie
słucha porad, ten doskonale wybiera, jak będzie wyglądała jego zawodowa kariera”
w celu jego promocji na stronie internetowej: www.sp15.zabrze.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 Szkoły Podstawowej Nr 15 pn „Z pasją wykonuję
każde zadanie, by rozpoznać swój zawód, swoje powołanie” 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.

