REGULAMIN I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO i MULTIMEDIALNEGO
„POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS WZOREM”
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 36
im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, Stowarzyszenie "SOWA"
2.
Konkurs organizowany jest pod HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWA I POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
1.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych
w kategoriach wiekowych:

Uczniowie klas 1-3

Uczniowie klas 4-6

Uczniowie klas 7-8 i oddziałów gimnazjalnych
3.

CEL KONKURSU:


Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaci wybitnych polskich olimpijczyków.

Zachęcenie młodego pokolenia Polaków do poszukiwania wzorów wśród lokalnych
olimpijczyków- sportowców.

Rozwijanie sportowych zainteresowań i zachęcenie do aktywności fizycznej.

Pogłębianie wiadomości na temat znanych polskich sportowców i ich dokonań.

Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.

Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.

Zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu.

Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł
informacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy:
I. W konkursie plastycznym prace konkursowe będą oceniane
w następujących kategoriach wiekowych
1.
W kategorii wiekowej: klasy 1-6 tematem pracy jest „MÓJ ULUBIONY
POLSKI SPORTOWIEC-OLIMPIJCZYK – PORTRET”.

Praca będzie oceniana w następujących kategoriach wiekowych:klasy 1-3,
klasy 4-6.
 Praca musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie. Temat można
potraktować dosłownie (przedstawienie wizerunku) lub symbolicznie
(przedstawienie sportowca poprzez jego dokonania i karierę sportową)
 Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 2 prace
 Format pracy: A4 lub A3
 Technika wykonania: malarska, dowolna, płaska (plakatówka, akwarela, tempera,
akryl, kredki pastelowe lub dowolne łączenie w/w technik)
1.
W kategorii wiekowej: klasy 7-8 i klasy III oddziałów gimnazjalnych tematem
pracy jest „POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS WZOREM – PROJEKT MURALA”

Praca musi być wykonana indywidualnie lub przez maksymalnie 2 osoby.

Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 1 pracę.

Format pracy: A3 lub A2.

Technika wykonanie: malarska, dowolna, płaska (plakatówka, akwarela,
tempera, akryl, kredki pastelowe, mazaki lub dowolne łączenie w/w technik).
Prosimy nie przysyłać prac wyklejanych plasteliną, kaszami, makaronem,
liśćmi, itp. Pod uwagę będą brane tylko prace płaskie. W konkursie nie będą
oceniane prace przesłane drogą elektroniczną.
II. W konkursie multimedialnym zadaniem uczestników konkursu jest
przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat:


„POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS WZOREM”

Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
Uczniowie klas 4- 6 szkoły podstawowej.
Uczniowie klas 7,8 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum.
Autorem prezentacji multimedialnej może być jedna osoba lub zespół
(maksymalnie 2 osoby).
2.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnej
o objętości do 20 slajdów, która powinna działać samodzielnie po uruchomieniu.
3.
Uczestnicy przesyłają zapisaną na płycie CD jedna pracę konkursową w
formacie umożliwiającym odtworzenie w środowisku WINDOWS .
4.
Na konkurs multimedialny każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.
5.
W prezentacji muszą być zawarte informacje o materiałach źródłowych.
6.
Wraz z płytą uczestnicy przesyłają informację o autorze/ autorach: imię i
nazwisko, klasa i nazwa szkoły (wraz z numerem telefonu), do której autor/
autorzy uczęszczaj, adres szkoły wraz z adresem e-mail oraz imię i nazwisko
opiekuna/ nauczyciela wspomagającego projekt.
7.
Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów:

zgodność z tematyką konkursu,

dobór postaci,

uzasadnienie wyboru,

innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu
1.


1.

UWAGI

Każda praca powinna posiadać wypełnioną (komputerowo lub odręcznie literami
drukowanymi) i przyklejoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu metryczkę
(Załącznik nr 1) zawierającą: tytuł pracy (np. imię i nazwisko przedstawianego
sportowca/sportowców), imię i nazwisko autora pracy, jego wiek i klasę, nazwę,
adres i dane kontaktowe placówki zgłaszającej pracę, imię i nazwisko opiekuna.
Prace nie podpisane, anonimowe lub z metryczką niewłaściwie wypełnioną nie będą
zakwalifikowane do konkursu. Każdy uczestnik konkursu oraz opiekun z

ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej
wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych
osobowych (Załącznik nr 2 i 3). W przypadku osób niepełnoletnich - dokument
podpisuje Rodzic/ Opiekun prawny uczestnika.
Brak podpisanego dokumentu przez uczestnika oraz opiekuna z ramienia
placówki kierującej, skutkować będzie niezakwalifikowania pracy/ prac do
konkursu.

TERMINY

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kasztanowa 7/9
42-216 Częstochowa
tel. 34 363 11 62
w nieprzekraczalnym terminie: 10 maja 2019r. Prace nadsyłane pocztą muszą
dotrzeć do placówki organizującej konkurs w tym terminie. Prace dostarczone
po terminie nie wezmą udziału w konkursie (liczy się data stempla pocztowego).
Prace nadsyłane pocztą powinny być odpowiednio zabezpieczone przed
zniszczeniem i nie powinny być złożone.

OCENA PRAC.


Jury konkursu powołane przez Organizatora dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Podczas oceny Jury zwróci szczególną uwagę na: SAMODZIELNOŚĆ wykonania
pracy, wartość artystyczną pracy, zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność,
staranność wykonania, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, staranność
i estetyka wykonania

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów
podziękowania.

Ogłoszenie wyników odbędzie się do dnia 20.05.2019 r.

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością Organizatora, który
zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji i reprodukcji prac w celach
promocyjnych.

Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane.

Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na: przetwarzanie
danych osobowych przez Administratora danych, którym są Organizatorzy konkursu, do
celów związanych z organizacją niniejszego wydarzenia, na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (Załącznik nr 2),
wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku uczestnika - zdjęcia, filmu wykonanego
podczas w/w konkursu i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo
i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem- zdjęciem,
filmem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Załącznik nr 1

METRYCZKA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Multimedialny „POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS
WZOREM”
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Dane uczestnika konkursu
1.

Tytuł pracy

…………………………………….....................………………………….............…………………
2.

Imię i nazwisko uczestnika

................................................................................................................................................
3.

Wiek- klasa uczestnika ……………/……………………............…….……….……………

4.

Adres i nazwa szkoły.....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5.

Telefon i mail szkoły.......................................................................................................

6.

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna

.................................................................................................................................................

Załącznik nr 2

ZGODA I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS WZOREM”
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

.................................................dn. ……………………..

Oświadczenie
Wyrażam zgodę:
Na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………................................................................................
(imię i nazwisko)
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym / Multimedialnym pt. „Polscy olimpijczycy są dla nas wzorem”
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach wyłącznie organizacyjnych .
1.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
2.
Oswiadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
3.
Wyrażam zgodę na udział pracy mojego dziecka w wystawie prac w celu promowania twórczości dziecięcej
………………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kasztanowa
7/9 w Częstochowie, tel. 34 363 11 62. e-mail: sp36@edukacja.czestochowa.pl

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodeb@sod.edu.pl lub nr tel. 34 362 51
05 wew. 107
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Polscy olimpijczycy są dla nas wzorem”, zgodnie z regulaminem konkursu
4.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
7.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie.
9.
Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 36 im.
Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, jest dostępna na stronie szkoły.

Administratorem danych jest Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
w Częstochowie

Załącznik nr 3

ZGODA I OŚWIADCZENIE OPIEKUNA- NAUCZYCIELA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „POLSCY OLIMPIJCZYCY SĄ DLA NAS WZOREM”
organizowany przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

.................................................dn. ……………………..

Oświadczenie
Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………..
Opiekun z ramienia placówki kierującej

oświadczam, iż zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin Ogólnopolskiego
Konkursu
Plastycznego
/Multimedialnego
pt.
„Polscy
Olimpijczycy
są
dla
nas
wzorem”
organizowanego
przez
Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie oraz na przetwarzanie danych
osobowych w celach wyłącznie organizacyjnych .
1.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
2.
Oswiadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
………………………………………………………..
Opiekun z ramienia placówki kierującej

Klauzula informacyjna
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. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Kasztanowa 7/9 w
Częstochowie, tel. 34 363 11 62. e-mail: sp36@edukacja.czestochowa.pl
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail iodeb@sod.edu.pl lub nr tel. 34 362 51 05 wew.
107
3.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Polscy olimpijczycy są dla nas wzorem”, zgodnie z regulaminem konkursu
4.
Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6.
Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
7.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału dziecka/ucznia w konkursie.
9.
Szczegółowa klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 36 im. Polskich
Olimpijczyków w Częstochowie, jest dostępna na stronie szkoły.

Administratorem danych jest Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
w Częstochowie

