X WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZO-FOTOGRAFICZNY
pt. „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 11 w Gliwicach Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza ul. Tarnogórska 59.
2. Odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu są nauczyciele :
Joanna Wrześniewska, Beata Piotrowska, Mariola Polok, Justyna Libor, Joanna Noras.
3. Celem konkursu jest pobudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia
oraz obserwacja przyrody i dostrzegania jej różnorodności i piękna.
4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
5. Na konkurs każda szkoła może nadesłać maksymalnie 10 najlepszych prac, każdy
uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Proszę przeprowadzić szkolne eliminacje.
6. Prace konkursowe należy składać do 21 LISTOPADA 2019 r. w sekretariacie lub na
portierni szkoły. Prace można również przesyłać drogą pocztową na adres szkoły :
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59; 44-100 Gliwice z dopiskiem :
KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZŁOTA POLSKA JESIEŃ”
Prace konkursowe powinny przedstawiać jesień w przyrodzie.
Każdy uczestnik składa prace w formacie 20x30cm lub w zbliżonym, przyklejone
na sztywną kartkę A3. Zdjęcia muszą być samodzielną pracą uczestnika
(zdjęcia z Internetu nie będą oceniane),
7. Każda praca na odwrocie powinna zawierać :
Imię i nazwisko Nazwa szkoły
Imię i nazwisko e-mail lub
autora
opiekuna
telefon
kontaktowy

Oświadczam, że zdjęcie jest moją samodzielną pracą.
……………………………………………………
podpis ucznia – autora
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………..
w konkursie fotograficznym organizowanym w Szkole Podstawowej
nr 7 w Gliwicach oraz na przetwarzanie jego danych – imię i nazwisko
laureatów umieszczone na stronie internetowej szkoły i wystawie
prac w szkole organizatora i Bibliotece Miejskiej filia nr 17
w Gliwicach.
………………………………………………………………
podpis rodziców/ prawnych opiekunów

8. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.
9. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły:
www. zsp nr 11 gliwice dnia 09 grudnia 2019 r.
10. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla
opiekunów laureatów podziękowania. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą na
adres szkoły.
11. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego
regulaminu, jest również zgodą na przetwarzanie danych osobowych – nazwiska
laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i wystawie
nagrodzonych prac. Prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz z pracami konkursowymi
zgody na przetwarzanie danych osobowych – w załączniku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Nauczyciele SP 7: Joanna Wrześniewska, Joanna Noras,
Justyna Libor, Beata Piotrowska, Mariola Polok.
Prace konkursowe przyjmuje p. Barbara Wojtowicz

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
………………………………………..…………… w podanym niżej zakresie:

mojego

dziecka

 imię i nazwisko
 klasa
 nazwa i adres placówki, do której uczęszcza
przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59,
44-100 Gliwice w celu organizacji X Konkursu Przyrodniczo – Fotograficznego „Złota
polska jesień”.
……………………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w
celu publikacji wyników X Konkursu Przyrodniczo – Fotograficznego „Złota polska jesień”
na stronie internetowej placówki.
……………………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego



•
•

•

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 11 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59, 44-100 Gliwice –
reprezentowany przez Dyrektora Jednostki.
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Anna Leśniewska, email:iod@zsp11gliwice.pl
Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, które dane dotyczą.
Art. 6 ust. 1. lit. a) 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 przypływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez
Panią/Pana zgody będzie skutkowało:
- w zakresie zgody 1 - brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- w zakresie zgody 2 – wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/Pana dziecka
zostaną przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane
na stronie internetowej

•

•
•
•

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
• Dostępu do swoich danych.
• Sprostowania danych.
• Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w
tym profilowania.
…………………………………………………
Data, miejsce i podpis

