I Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Ludzie listy piszą..”
CEL KONKURSU:
1. Kształtowanie wyobraźni dzieci.
2. Rozwijanie umiejętności manualnych oraz propagowanie wśród uczniów zanikającej
tradycji pisania listów.
3. Pogłębianie zainteresowań literackich dzieci.
4. Promocja czytelnictwa.

REGULAMIN:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas V – VIII.
2. Zadanie dla uczestnika:
Wyobraź sobie, że jesteś jednym z bohaterów lektury „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R.
Tolkiena. Napisz list do kolegi/koleżanki, w którym opiszesz w ciekawy sposób przygody,
które Cię spotkały.
Oprócz tego stwórz plakat, który będzie przedstawiał fragment Twojego listu (np. ulubionego
bohatera, najciekawszą przygodę czy miejsce).
3. Szczegóły:
List → kartka A4 (blok techniczny). Pamiętaj o właściwym rozmieszczeniu poszczególnych
elementów listu (miejscowość, data, podpis itd., itp.).
Napisz go własnoręcznie!
Plakat →kartka A4 (blok techniczny) Dowolna technika.
4. Praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa oraz szkoła.
5. Pracę (wraz ze zgodą oraz klauzulą organizatora) należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły
Podstawowej w Ćwiklicach w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r.
7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, zgodność opisu przygody z
treścią lektury oraz samodzielność.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej w Ćwiklicach
(sp7cwiklice.pless.pl) 4 czerwca 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Magdalena Sojka-Kalicińska oraz Anna Rozmus.
Ewentualne pytania prosimy kierować na skrzynkę mailową:
mkalicinska.spcwiklice@pkom.eu

1. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie
majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób
trzecich.
2. Praca nadesłana na konkurs w formie papierowej musi zawierać formularz „Zgody
opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych” .
Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska
autora pracy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………...................
w związku z udziałem w I Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Ludzie listy
piszą..”) we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego
wynikach.
3. Praca nadesłana na konkurs w formie papierowej musi zawierać formularz przyjęcia do
wiadomości informacji dotyczących ochrony danych osobowych
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
a.

Administratorem danych podanych przez Uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy
Września w Ćwiklicach reprezentowana przez Dyrektora.
b. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sp7_sekretariat@pzepszczyna.pl@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 211-21-40 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
c. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących
uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
d. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i
przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie
internetowej http://sp7cwiklice.pless.pl/ w związku z promocją działalności edukacyjnej, a także w celach
archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
e. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym
jest:
- umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału,
- umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
- opublikowanie informacji o laureatach,
- archiwizację dokumentów.
f. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
g. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
h. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa)
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
zorganizowania Konkursu,
j. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
e. Administratorem danych podanych przez uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa
im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach reprezentowana przez Dyrektora.
f. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email
sp7_sekretariat@pze-pszczyna.pl@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 211-21-40 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
g. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych
e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany
powyżej.
h. Dane osobowe podane przez uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji,
promocji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu oraz
ich prac na stronie internetowej http://sp7cwiklice.pless.pl/ w związku z promocją
działalności edukacyjnej, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych, zwanego dalej RODO,
5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, którym jest:
- umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału,
- umożliwienie przeprowadzenia konkursu,
- opublikowanie informacji o laureatach,
- archiwizację dokumentów.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a.
RODO.
7. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.
8. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do
ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia
Administratorowi zorganizowania konkursu.
10 Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

……………………………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
………………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych
osobowych
Wyrażam / nie wyrażam dobrowolną zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i
nazwiska autora pracy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………………………...................
w związku z udziałem w konkursie pt. I Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny
„Ludzie listy piszą..” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach.
…………………………………….
CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

