SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
„Zasady bezpieczeństwa w Internecie”

REGULAMIN

I.

Celem konkursu jest:


propagowania

działań

na

rzecz

bezpiecznego

dostępu

uczniów

do zasobów internetowych,


zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu
bezpiecznego i przyjaznego środowiska online,



podkreślenie potencjału Internetu, który dzieci mogą wykorzystać
zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę
twórczej rozrywki,



kształtowanie

umiejętności

dokonywania

oceny

informacji

i ich selekcjonowania.

II. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych nawiązujących
tematyką do zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
Forma pracy:


praca plastyczna – technika dowolna,



format: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3 (dopuszczalny jest
format B3)

Treści przydatne do wykonania prac można znaleźć m. in. na stronach:
www.dbi.pl, www.sieciaki.pl

III. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach

IV. Uczestnicy
 uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas I – III Szkoły

Podstawowa nr 2,
 udział w konkursie jest dobrowolny,
 prace konkursowe muszą być indywidualne,
 każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

Do udziału w konkursie zapraszamy również wychowanków świetlicy.

V. Termin
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oddaniem pracy plastycznej.
Do oddanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia pracy konkursowej
(załącznik nr 1).
Prace wraz z wypełnionymi załącznikami należy przekazywać
pani Renacie Stępnowskiej do biblioteki szkolnej w terminie
do 1 marca 2021r.

VI. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu
Ocenie podlegać będzie:


oryginalność i samodzielność wykonanej pracy,



zgodność z tematem konkursu,



estetyka wykonania.

Komisja

konkursowa

po

ocenie

zgłoszonych

prac

informuje

uczniów

o wynikach konkursu.
Przewiduje się wystawę nagrodzonych prac oraz umieszczenie informacji
na stronie internetowej szkoły.

Nagrody
Za zajęcie I - III miejsca - nagroda i dyplom.

VII.


Przepisy końcowe

o ewentualnych zmianach dotyczących czasu, miejsca i przebiegu konkursu,
zainteresowane osoby zostaną wcześniej zawiadomione,



prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu,



prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane,



dodatkowych informacji o konkursie udziela pani Renata Stępnowska
oraz Renata Reliszka.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA
do szkolnego konkursu plastycznego
„Zasady bezpieczeństwa w Internecie”
IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………….……
KLASA…………………………………………………………………………………………………
TYTUŁ PRACY………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………….. ……………………………………………
w konkursie „Zasady bezpieczeństwa w Internecie”.
Zapoznałem/łam się z treścią regulaminu konkursu

„Zasady bezpieczeństwa

w Internecie” i akceptuję jego postanowienia oraz zapoznałem/łam się z klauzulą
informacyjną na temat przetwarzanych danych osobowych.

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym jego
wizerunku przez Szkołę Podstawową nr

2 im. Jana Pawła II w Pabianicach dla

potrzeb realizacji konkursu oraz po jego zakończeniu, zgodnie z Rozporządzeniem
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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 04.05.2016 r. L 119/1)

- wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu
zgłoszonej pracy plastycznej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem,
prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu
oraz w innych formach utrwaleń.

…………..……………………………………

data i czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z KONKURSEM „Zasady bezpieczeństwa w Internecie”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego 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 (DZ.U.UE.
z 4.5.2016 r. L 119/1.) zwanym dalej Rozporządzeniem RODO, informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia jest Szkoła
Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Pabianicach ul. Tkacka 15, 95-200
Pabianice, adres e-mail: sekretariat@sp2pab.pl
2) Dane kontaktowe inspektora Ochrony Danych: azak@daneosobowe-inspektor.pl
3) Zakres danych osobowych: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły,
wizerunek, przyznanie nagrody, zajęte miejsce.
4) Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w celu przeprowadzenia
konkursu „Zasady bezpieczeństwa w Internecie” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz
promowaniem działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w Pabianicach, osiągnięć
i umiejętności jej uczniów.
5) Odbiorcą danych osobowych Państwa dziecka mogą być: osoby odwiedzające
stronę www placówki i portale społecznościowe, media i odbiorcy mediów takich
jak: gazety i telewizja lokalna, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy
i uczestnicy wydarzeń artystycznych i sportowych, odbiorcy upoważnieni na mocy
przepisów prawa.
6) Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu
w celach archiwizacyjnych przez 5 lat.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych Państwa dziecka oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa dziecka narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9) Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Państwa dziecka jest dobrowolne,
jednakże jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

