II Edycja Międzyszkolnego Konkurs Plastycznego „Okładka mojej ulubionej książki”

Regulamin
1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie
2. Cele konkursu:
A. rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci,
B. poszukiwanie twórczych rozwiązań,
C. kształtowanie poczucia estetyki,
D. umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego,
E. popularyzacja czytania.
3. Zadanie konkursowe: stworzenie okładki swojej ulubionej książki
4. Technika praca: dowolna
5. Format: A5, A4, A3 - prosimy o przestrzeganie formatów prac
6. Wymagania: Każdy projekt powinien zawierać autora książki oraz tytuł. Okładki
zawierające nieistniejące książki zostaną zdyskwalifikowane.
7. Wiek uczestników: 6-10 lat ( I-IV SP). Konkurs ma charakter międzyszkolny.
8. Konkurs jest realizowany w ramach dwóch kategorii:
I kategoria - ocena jury
II kategoria - przyznanie nagrody publiczności poprzez głosowanie na zdjęcia z
wybraną pracą konkursową na FB Szkoły Podstawowej nr 39 im. Bartosza
Głowackiego w Krakowie ( polubienie): https://www.facebook.com/SzkołaPodstawowa-nr-39-im-Bartosza-Głowackiego-w-Krakowie-433318843682951
Głosowanie rozpocznie się 13.04.2022r. i potrwa do 19.04.2022r. do godziny 09:00.
9. Każda praca powinna być czytelnie podpisana wg wzoru (drukowanymi literami):
IMIĘ I NAZWISKO:
WIEK AUTORA/KLASA:
PEŁNY ADRES PLACÓWKI ( NAZWA, ULICA, NUMER, KOD POCZTOWY):
TELEFON/E-MAIL PLACÓWKI:
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO:

10.Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko 1 pracy ( prace zbiorowe nie będą
dopuszczone do konkursu).
11.Maksymalna liczba prac z jednej placówki - 5
12.Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
13.Decyzja jury odnośnie wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega
odwołaniu.
14. Pracę wraz z informacją RODO należy dostarczyć osobiście przesłać na adres :
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego
ul.Jachowicza 5
31-564 Kraków
Z dopiskiem : Konkurs „Okładka mojej ulubionej książki”.
15. Termin nadesłania prac upływa 06.04.2022 r.( decyduje data stempla pocztowego).
16.Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie
internetowej organizatora: www.sp39krakow.pl oraz Facebooku Szkoły Podstawowej im.
Bartosza Głowackiego nr 39 w Krakowie.
Uwagi końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac konkursowych na
stronie internetowej i FB.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich nauczycieli niezbędnych do
organizacji konkursu.
Opiekunowie osób nagrodzonych zostaną o tym poinformowani e-mailowo.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do
zmiany warunków regulaminu i podziału nagród.
Kontakt do osób odpowiedzialnych za przebieg konkursu:
1. Joanna Lis - lis.j@sp39krakow.pl
2. Judyta Olipra - olipra.j@sp39krakow.pl

Załącznik nr 1
Karta uczestnika w konkursie plastycznym
“ Okładka mojej ulubionej książki”
Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………………..
Klasa: …………………………………………………………………………………………...…….
Imię i nazwisko, telefon nauczyciela: …………………………………………………………..
Pełny adres placówki, telefon: ……………………………………..………………………………...
………...…………………………………………...…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą o Ochronie
Danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez
Organizatora Konkursu przekazanych prac w dosłownym czasie o formie dla celów promocyjnych
Organizatora.
…………………………………………

…………………………………………………………

Miejscowość, data

Podpis rodzica autora pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób

zycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Informuję, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza
Głowackiego w Krakowie, tel:660 637 491, mail. sekretariat@sp39krakow.pl
2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego
rozporządzenia j/w o ochronie danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku po ogłoszeniu wyników konkursu.
4. 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.
5. Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa

fi

Urzędu Ochrony Danych.

