Szkoła Podstawowa
im. Pokoju
w Żarkach Letnisku
zaprasza uczniów szkół podstawowych do
udziału w konkursie na grafikę komputerową
pt. "Pocztówka z wakacji".
I ORGANIZATOR
Organizatorem Gminnego konkursu na grafikę komputerową
„Pocztówka z wakacji” jest Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku.
Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Poraj – Łukasz
Stachera.
II WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Cele konkursu:
Propagowanie tradycji związanej z wysyłaniem kartek pocztowych
z wakacji
Budzenie zainteresowania grafiką komputerową.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i ekspresji
plastycznej.
2. Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VII szkół
podstawowych. Odbywać się będzie w 2 kategoriach wiekowych
1 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych,
2 kategoria - Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych,\
2. Pracę plastyczną pt. ”Pocztówka z wakacji” uczniowie mają
wykonać przy pomocy edytora grafiki ”Paint” pod kierunkiem
opiekuna.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.
4. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego
autorstwa, takich jak np. cliparty lub zeskanowane ilustracje.

5. Praca musi być wydrukowana na kartce formatu A4 (rozmiar
rysunku 18 12 cm) (682 453 pikseli) oraz zapisana na płycie w
formacie bmp lub jpg (nazwa pliku np. JanKowalski.bmp), a także
opisana. Dopuszcza się, aby prace z danej szkoły były nagrane na
jednej płycie CD lub DVD. Do każdej pracy należy dołączyć
wypełniony załącznik nr 1.
6. W opisie zarówno na wydruku oraz na nośniku pamięci (płyta
CD/DVD) muszą być umieszczone następujące informacje, tzw.
metryczka:
a. Nazwa szkoły
b. Imię i nazwisko autora pracy oraz klasa
c. Imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem, którego uczeń
przygotował pracę
III TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
1. Prace należy składać w koszulkach lub białych kopertach bezpośrednio
w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisku lub
nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa im. Pokoju
ul. Szkolna 20
42-311 Żarki Letnisko
Termin składania prac – 28.09.2018 r.
IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Oceny dostarczonych prac dokona powołana przez organizatorów
Komisja Oceniająca. Wyniki zostaną ogłoszone 05 października 2018 r.
na stronie internetowej www.spzarkiletnisko.pl w zakładce „Aktualności”.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o zajętych
miejscach i sposobie przekazania nagród.
Wszystkim uczestnikom życzę ciekawych pomysłów i wiele radości przy ich
realizacji

Organizator konkursu:
mgr inż. Marta Cyran

Załącznik nr 1
………………………,dn. ………………….

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam

1.

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

……………………………………………………. w celu organizacji i realizacji Gminnego
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)
Konkursu na grafikę komputerową pt. „Pocztówka z wakacji” przez Szkołę Podstawową im.
Pokoju (ul. Szkolna 20, 42-311 Żarki Letnisko)
2.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
Wyrażam

4.

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

ucznia

…………………………………….… (imię i nazwisko dziecka/ucznia) tj.: wizerunek, imię,
nazwisko, klasa, nazwa szkoły przez Szkołę Podstawową im.Pokoju w Żarkach Letnisku (ul.
Szkolna 20, 42-311 Żarki Letnisko) w zakresie *:
publikacji na stronie internetowej szkoły www.spzarkiletnisko.pl;
udostępnienia w wewnętrznej publikacji szkolnej (np. gazetka szkolna, kronika szkolna);
udostępnianie w gablotach szkolnych, na korytarzu szkolnym;

……………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisku zwany dalej:
„Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 42-311 Żarki Letnisko ul. Szkolna 20
lub telefonując pod numer: 34 3146315. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@ugporai.pl

2.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obowiązku nauki i
wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego. Podstawą prawną przetwarzania
pozyskanych danych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku, poz. 59, 949 i 2203
oraz z 2018 roku poz. 650 ze zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.
2198 ze zm.) i jej rozporządzenia wykonawcze.

3.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich
danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

7.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym

decyzji będących wynikiem profilowania.

