OGÓLNOPOLSKI KONKURS
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
„Z EKOLOGIĄ PRZEZ ŚWIAT”

Regulamin konkursu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zaprasza uczniów z klas I – III
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Z ekologią przez świat”.
Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony Ziemi, dbanie o otaczające nas środowisko,
przedstawienie piękna przyrody i jej bogactwa oraz rozwijanie własnej wyobraźni, kreatywności
i oryginalności pomysłów.
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
•
•
•

samodzielne wykonanie pracy techniką grafiki komputerowej w programie Paint, (bez fotomontażu,
clipart’ów, skanowania zdjęć) przedstawiającej różnorodne walory naszej planety,
wydrukowanie pracy na papierze fotograficznym na arkuszu A4,
pracę należy opisać na odwrocie zgodnie z poniższym wzorem,

Imię
i nazwisko uczestnika
konkursu

•

Wiek

Klasa

Nazwa szkoły,
dokładny adres,
telefon kontaktowy,
e-mail

Nazwisko i imię
nauczyciela
prowadzącego

prace wraz z wypełnionymi zgodami (4 załączniki) należy wysłać lub dostarczyć osobiście do
organizatora konkursu do dnia 5.04.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego) wraz
z dopiskiem: Konkurs Ekologiczny na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
54-611 Wrocław
ul. Stanisławowska 38-44

2. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
3. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 16.04.2020 na szkolnej stronie internetowej: sp25wroclaw.pl
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, które będą dostarczone przez Pocztę Polską.
6. Organizatorzy konkursu nie zapewniają potwierdzenia uczestnictwa w konkursie wszystkim uczniom
i ich opiekunom.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
8. Dodatkowe informacje:
Katarzyna Dziurkiewicz katarzyna.dziurkiewicz@gmail.com
Katarzyna Leciejewska kleciejewska@gmail.com
Janina Ziółkowska spispi@op.pl
ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRACE!
Organizatorzy

Załącznik 1/4
ZGODA
OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………….będący/a opiekunem prawnym
…………………………………………………../imię i nazwisko osoby będącej podmiotem zgody/
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyżej wymienionej osoby, obejmujących imię
i nazwisko, klasę oraz adres szkoły przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu na potrzeby
Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Z ekologią przez świat”.

Data
………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
……………………….…………………

Załącznik 2/4
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 15 we Wrocławiu Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Z ekologią przez
świat”.
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………
(imię i nazwisko)
w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Z ekologią przez świat”.
2. Ponadto wyrażam zgodę na publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych oraz na
stronie internetowej organizatora konkursu.

Data
………………………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka
……………………………………………

Załącznik 3/4
Klauzula informacyjna dla nauczyciela

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego Nr 15 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Stanisławowskiej 38-44, tel: 71 783 14 50, mail: sp25@reset2.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 15

możliwy jest pod numerem tel. nr. 71 7831450lub adresem email (adres email):
astarzyk3103@wroclawskaedukacja.pl
3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego

rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26
czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu realizacji konkursu grafiki
komputerowej.

4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane

osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okresy zakreślone w
Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we
Wrocławiu.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze

względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Przyjmuję do wiadomości
…………………………………………………………………….
Podpis

Załącznik 4/4
Klauzula informacyjna dla ucznia
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL)
informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana/uczniów/wychowanków danych osobowych jest
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 15 we Wrocławiu z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej 38-44, tel: 71 783 14 50, mail:
sp25@reset2.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
Nr
15 możliwy jest pod numerem tel. nr. 717831450 lub adresem email (adres email):
astarzyk3103@wroclawskaedukacja.pl

3.

Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/wychowanka będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji
zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z
późń. zm.) w celu realizacji konkursu grafiki komputerowej.

4.

Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez
okresy zakreślone w Jednolitym
Rzeczowym
Wykazie Akt, zatwierdzonym przez
Przyjmuję
do wiadomości
Państwowe Archiwum we Wrocławiu.

5.

…………………………………………………………………….
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
podpis
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.

Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze
względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Przyjmuję do wiadomości
…………………………………………………………………….
Podpis opiekuna prawnego

