
Załącznik nr 1

XI POWIATOWY PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom”

I. ORGANIZATOR:
     Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie

II. CELE:
- propagowanie zdrowego stylu życia;
- propagowanie ważnych dla każdego człowieka wartości;
- ukazywanie negatywnego wpływu używek na człowieka;
- kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi;
- kształtowanie umiejętności odmawiania i zachowania się w obliczu zagrożeń;
- rozwijanie zdolności plastycznych;
- rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych;
2. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów;

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: I grupa: kl. IV-VI,
           II grupa: kl. VII- VIII

3. Prace wykonują uczniowie indywidualnie (prace grupowe nie będą oceniane). 
4. Technika prac dowolna;
5. Format prac nie większy od A3;
6. Rodzice  dzieci  biorących  udział  w  konkursie  muszą  wyrazić  zgodę  na  przetwarzanie  danych

osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z
2018 r. poz. 1000). DEKLARACJA. Deklarację należy dołączyć do pracy (załącznik nr 3).

7. Administrowanie  danymi  osobowymi  uczestników  odbywać  się  będzie  wyłącznie  w  celach
związanych z organizacją niniejszego konkursu.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych (imię, nazwisko, wiek,
tytuł pracy, numer oddziału, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.

9. Termin nadsyłania prac: 20 marca 2020 r. 
10. Do każdej  pracy  należy  dołączyć   wypełnioną  kartę  uczestnika  i  zgodę  na  przetwarzanie

danych osobowych.
11. Podsumowanie  konkursu  i  wręczenie  nagród odbędzie  się  27 marca 2020 r.  o     godzinie  10:00.

Zwycięskie szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.

Nagrodzone  prace  będzie  można  oglądać  na  wystawie  pokonkursowej  w  Szkole  Podstawowej  nr  15
w Częstochowie.

Organizatorzy:
mgr Sylwia Cichocka, mgr Karolina Puchała, mgr Anita Grabara
Szkoła Podstawowa nr 15
w Częstochowie ul. Wirażowa 8
tel. 034 369 91 15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!



Załącznik nr 2

XI POWIATOWY PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom”

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Nazwa i adres szkoły:

Adres e-mail i numer telefonu szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna:

XI POWIATOWY PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY 
pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom”

Imię i nazwisko ucznia:

Klasa:

Nazwa i adres szkoły:

Adres e-mail i numer telefonu szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna:

Załącznik nr 3



(Pieczęć Administratora danych)

Częstochowa, dn………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych

…………………………………………………….  w  celu  organizacji  i  wzięcia  udziału   w  
          (imię i nazwisko dziecka)

XI Powiatowym Profilaktycznym Konkursie Plastycznym pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom”
 organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 15 w Częstochowie w roku szkolnym 2019/2020.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. 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.                                                       

 ……………………………………………………..
                        (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.) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie, tel: 34 369-91-15, e-mail: 
sp15@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub nr tel.343 62 51 05.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka w X Powiatowym
Profilaktycznym Konkursie Plastycznym pt. „Żyję zdrowo, mówię NIE nałogom” 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 zgodnie z zapisami jednolitego wykazu akt, nie dłużej niż 5 lat.  
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 w konkursie.

  
         

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 
w Częstochowie

 mgr Tomasz Szczygłowski

mailto:sp15@edukacja.czestochowa

