Regulamin szkolnego konkursu
„Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”
w ramach realizacji innowacji pedagogicznej
„Jestem świadomy – czuję się bezpieczny”
Cele konkursu
 refleksja nad tematem bezpieczeństwa uczniów;
 rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych i informatycznych u uczniów;
 rozwijanie twórczego myślenia uczniów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,
 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpieczeństwa i właściwego
zachowywania się wszkole.
Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII SP 3 w Będzinie.
2. Forma pracy:
 uczniowie klas IV – V: grafika, plakat (technika dowolna);
 uczniowie klas VI – VIII: film lub grafika.
Prace konkursowe powinny zawierać treści dotyczące tematu bezpieczeństwa
w szkole.
3. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w tego typu
konkursach. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz
zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane
osobiście przez uczestnika i nie są kopią prac wykonanych przez inne osoby,
- nie narusza praw autorskich osób trzecich.
Wszystkie prace muszą być wykonane z poszanowaniem praw autorskich jeżeli
wykorzystywano w nich materiały zaczerpnięte z Internetu czy też innych źródeł.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez
uczestników konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu składając pracę wyrażają tym samym zgodę na ich publikację
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie.
4. Prace należy przesłać do 12 lutego 2021 roku na adres email organizatorów:
a.rybicka.sp3@e-bedzin.pl
m.gorczynska.sp3@e-bedzin.pl
Do pracy należy załączyć kartę zgłoszeniową do konkursu – Załącznik nr 1
do regulaminu konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu.
Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Szkoły.
2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
3. Ocenie podlegać będą:
 pomysłowość, kreatywność,
 trafna interpretacja tematu konkursu
 twórczy charakter pracy.
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac np. na telebimie szkoły,
na zajęciach.
ORGANIZATORZY:
Anna Rybicka
Magdalena Gorczyńska

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA DO SZKOLNEGO KONKURSU
„Kręci mnie bezpieczeństwo w szkole”

1. Nazwa szkoły: ........................................................................................
2. Imię i nazwisko ucznia: ..........................................................................
3. Klasa ............
4. Tytuł plakatu, grafiki lub filmu:
.................................................................................................................

Załącznik nr 2

….........................., dn. ..........................
....................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W KONKURSIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................................
(imię i nazwisko)
w konkursie organizowanym przez
ul. H. Kołłątaja 63, 42 – 506 Będzin.

Szkołę

Podstawową

nr

3

im.

Kornela

Makuszyńskiego,

Oświadczam, iż nie widzimy przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa naszego dziecka w konkursie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (zwanej dlaej RODO) Szkoła Podstawowa nr 3
im. Kornela Makuszyńskiego nformuje, że:
1.

2.
3.
4.

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
w Będzinie, ul. Hugona Kołłątaja 63, 42 – 506 Będzin zwana dalej Administrator danych; tel. 32 267 49
96, e – mail: sp3@e-bedzin.pl.
Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie
danych) poprzez e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia czynności objętych niniejszą zgodą zgodnie
z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do odbioru danych w oparciu o
obowiązujące przepis prawa.

5.

Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny
do przeprowadzenia i rozliczenia konkursu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
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. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nie wyrażenie uniemożliwi prowadzenie czynności
objętych niniejszą zgodą.
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż
cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

.............................................................................................................
(data i czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)

