REGULAMIN KONKURSU
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II w Białymstoku
Nazwa i charakter wydarzenia:

„Jak być bezpiecznym i odpowiedzialnym w sieci”.
Konkurs miejski, literacko – informatyczny.
Cele konkursu :
 wdrażanie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych
w sieci,
 rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,
 rozwijanie zdolności literackich młodzieży,
 popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży.
Założenia organizacyjne:
Adresaci: uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z Białegostoku.
Prace oceniane będą w kategorii klas IV – VIII.
Zadaniem uczestników jest samodzielne przygotowanie pracy konkursowej w jednej spośród
trzech kategorii:
a) komiks (praca formatu A3, wykonana własnoręcznie, bez użycia narzędzi
komputerowych),
b) opowiadanie (praca stylistyczna wykonana w edytorze tekstu z zastosowaniem
wszystkich zasad pisowni tekstu elektronicznego),
c) praca w programie Scratch, zapisana w pliku z rozszerzeniem .sb2.
Każda praca musi posiadać dołączoną kartę zgłoszeniową, wypełnioną i przesłaną w
formie papierowej.
Termin:
Prace należy nadsyłać na adres: spnr45zoi@wp.pl, dostarczyć osobiście lub przesyłką
pocztową do sekretariatu szkoły: SP 45, ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok, w terminie do
11 stycznia 2019r. (liczy się data wpływu pracy do placówki).
O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników do dnia 18 lutego 2019r.
na stronie internetowej SP 45, http://zsi1.internetdsl.pl. Wręczenie nagród odbędzie się
4 marca 2019r.
Kryteria oceny prac:
 zgodność z tematem,
 pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
 estetykę wykonania.
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Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
 prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora
 przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych
z konkursem oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w rozumieniu Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
Dz. U.Poz. 1000
 nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
konkursu oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie
 nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia
przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu
Zasięg
a)
b)
c)
d)

uroczystości/imprezy:
międzynarodowy
ogólnopolski
regionalny
lokalny

Dostępność wydarzenia: osoby zainteresowane.
Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 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.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04) informuje się, iż:
1. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II gromadzi i
przetwarza
dane
osobowe
na
podstawie
i
w
granicach
przepisów
prawa,
w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Świętego Jana Pawła II w Białymstoku reprezentowana przez dyrektora szkoły.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły – na podstawie
art.6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. U.
UE. L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa , przysługuje prawo dostępu do swoich
danych osobowych oraz ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej
zgody w dowolnym momencie.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw,
a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II
w Białymstoku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz
zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić
się do dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie , każdemu przysługuje prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.
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Karta zgłoszeniowa
Tytuł pracy: ...........................................................................................................
Kategoria: .............................................................................................................
Imię i nazwisko autora: .........................................................................................
Klasa:
……………………
Szkoła:
……………………
Dane kontaktowe (telefon): ………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego dziecko: ……………………………
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem konkursu „Jak być
bezpiecznym i odpowiedzialnym w sieci”. Wyrażam zgodę, do celów konkursowych,
na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………..,
ucznia klasy ………….. Szkoły Podstawowej Nr ………. w Białymstoku.
……………….……………………………..
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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