REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Pod patronatem Wójta Gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego
I.

Organizator konkursu.

Organizatorem IX edycji konkursu plastycznego jest świetlica w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Kleszczowie. Tegoroczna edycja ma zasięg województwa łódzkiego.
Siedziba organizatora:
Świetlica w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4,
tel. 44 731 33 46, e-mail: sekretariat@spkleszczow.pl
II.

Temat konkursu plastycznego.
Interpretacja plastyczna aforyzmu Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”.

III.

Cel i zadanie konkursu.

Cel konkursu:
 Uczczenie XX rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza Korczaka;
 promowanie dorobku pedagogicznego i literackiego Janusza Korczaka;
 odkrywanie kreatywności i talentu uczniów;
 pokazanie ekspresji plastycznej uczniów;
 rozwój predyspozycji plastycznych uczniów;
 Integrowanie świetlic szkolnych województwa łódzkiego.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej inspirowanej aforyzmem
Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
IV.

V.

Janusza

Warunki uczestnictwa w konkursie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych, a szczególnie dla
wychowanków świetlic szkolnych w trzech kategoriach:
 klasy I – III;
 klasy IV-VI;
 klasy VII-VIII;
Forma prezentacji pracy konkursowej.
Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
1. Uczestnicy konkursu z klas I-III przygotowują kompozycje plastyczne w formacie A4;
2) Uczestnicy konkursu z klas IV – VIII przygotowują kompozycje plastyczne w formacie A3,
3) W następujących technikach plastycznych:
 malarstwo (akwarela, plakatówka, akryl);
 rysunek ( kredka);
 technika malarska pasteli suchych lub olejnych;
 techniki własne mieszane z wyłączeniem kompozycji przestrzennych.
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VI.

Miejsce i termin składania prac konkursowych.
Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem szkoły właściwej dla
uczestnika konkursu.
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, własną pracę plastyczną.
3. W konkursie mogą brać udział prace konkursowe, które nie wygrały żadnego innego
konkursu.
4. Zgłoszone prace powinny zawierać na odwrocie metryczkę z następującymi danymi:
 imię i nazwisko;
 klasa;
 imię i nazwisko opiekuna;
 nazwa i adres szkoły.
5. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia wymaganych oświadczeń konkursu. (brak
wymaganych dokumentów regulaminowych skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy
konkursowej).
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
7. Prace należy składać od dnia 10.03.2022r. do dnia: 10.05.2020r. do sekretariatu lub przesłać
na adres szkoły( liczy się data stempla pocztowego).
8. Ogłoszenie wyników konkursu (data wręczenia nagród i dyplomów) będzie umieszczona na
stronie internetowej szkoły (www.spkleszczow.pl) w dniu: 17.05.2022r.
9. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
10. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
11. Organizator nie zwraca prac po zakończeniu wystawy.
12. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
1.

VII.

Kryteria oceny prac konkursowych.
Prace plastyczne oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 oryginalność i pomysłowość kompozycji plastycznej;
 umiejętność formułowania języka plastycznego;
 zgodność pracy z tematyką konkursową;
 estetyka wykonania

VIII.

Rozstrzygnięcie konkursu.
1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
 klasy I - III
 klasy IV-VI
 klasy VII-VIII
2. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzców
konkursu.
3. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.
Wszystkim uczestnikom życzymy oryginalnych pomysłów
i sukcesów w konkursie.
Zapraszamy do wspólnej zabawy
Organizatorzy
Agnieszka Szczęsna
Bogusława Gajzler
Sylwia Wojtan
Barbara Najmrodzka
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w 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 – RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4, tel. 44 731 33 46; email:sekretariat@spkleszczow.pl , reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.
2. Inspektor Ochrony Danych osobowych został wyznaczony i można skontaktować się z nim za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@skrzynka-rodo.net.pl
3. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”- na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, imię i
nazwisko opiekuna, nazwa, adres, telefon szkoły oraz e-mail:
6. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 4 lub do czasu cofnięcia zgody.
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do:
 dostępu do swoich danych - na podstawie art.15 RODO,
 sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art.16 RODO,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na podstawie art.17 i art. 18
RODO,
 wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
9. W każdej chwili uczestnik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

2.

3.

Dostarczenie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego regulaminu oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i że nie
narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego
naruszenia doszło, zwolnienie Organizatora konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie
(Załącznik nr 1).
Autorzy prac (w ich imieniu rodzice/opiekunowie, nauczyciele) wyrażają zgodę na nieodpłatne
umieszczanie swoich danych osobowych, wizerunków (w przypadku osób nagrodzonych), zdjęć prac
na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej Organizatora oraz w lokalnej prasie. (Załącznik
nr 2, Załącznik nr 3).
Z chwilą złożenia pracy konkursowej Organizatorzy nabywają na zasadzie wyłączności, autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania
praca konkursową zgłoszona do konkursu przez autora pracy konkursowej .
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Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
............................................., dnia................................
Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób trzecich.

............................................., dnia...............................
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Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że (proszę o wpisanie X w odpowiednią kratkę):
Niezaznaczenie opcji do wyboru, jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody.

Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na utrwalanie wizerunku mojego dziecka za pomocą zdjęć lub filmów podczas Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego pod hasłem „Kiedy śmieje dziecko, śmieje się cały świat” organizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4,
e-mail: sekretariat@spkleszczow.pl
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na publikowanie zdjęć lub filmów z wizerunkiem mojego dziecka utrwalonych w czasie
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Kiedy śmieje dziecko, śmieje się cały świat”
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4, na
oficjalnych kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:
 oficjalna strona internetowa szkoły www.spkleszczow.pl ;
 tradycyjne media ( prasa lokalna )
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

na podawanie do publicznej wiadomości danych mojego dziecka w zakresie: imię, nazwisko, klasa,
nazwa szkoły, województwo pod pracami konkursowymi w związku z udziałem w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym pod hasłem „Kiedy śmieje dziecko, śmieje się cały świat” organizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4, na oficjalnych
kanałach i nośnikach informacyjnych takich jak:
 oficjalna strona internetowa szkoły www.spkleszczow.pl ;
 tradycyjne media (prasa lokalna).
1. Oświadczam, że posiadam pełną władzę rodzicielską lub w przypadku ograniczenia władzy
w zakresie umożliwiającym skuteczne złożenia oświadczenia w przedmiocie udzielenia zgody.
2. Oświadczam, że zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli informacyjnej w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz praw mi przysługujących.

................................................................................................................
/imię i nazwisko dziecka/
.....................................................................
data i podpis rodzica / opiekuna prawnego
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Załącznik nr 3

Polityka przetwarzania danych osobowych
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: Administratorem danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4, e-mail:
sekretariat@spkleszczow.pl reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Kleszczowie.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@skrzynka-rodo.net.pl
Celem przetwarzania są działania informacyjno-promocyjne Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka, 97-410 Kleszczów, ul. Szkolna 4. oraz promocja osiągnięć mojego dziecka.
Podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda –art.6 ust.1 lit. a RODO.
Odbiorcami danych osobowych są uczestnicy konkursu oraz osoby trzecie przeglądające stronę
szkoły www.spkleszczow.pl oraz prasę lokalną.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, a niewyrażenie zgody skutkować będzie niemożliwością publikacji
danych.

Mam prawo do:







cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych,
żądania dostępu do tych danych,
sprostowania danych,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
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Załącznik nr 4

KARTA UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLSTYCZNYM
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
1. Zgłaszający (nazwa, adres, numer tel., fax, e-mail szkoły):
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................
Informacje o uczestnikach biorących udział w konkursie:

L.p.

Imię i nazwisko uczestnika

Kategoria

Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
........................................................................................................
Oświadczenia:
1.
2.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu plastycznego „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.
Oświadczam, że przekazałam/łem treść regulaminu uczestnikom konkursu oraz uprzedziłam/łem ich
o tym, że zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.
.......................................
(podpis dyrektora szkoły)

........................................
(podpis nauczyciela)
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