PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IMIENIA KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W RADOMIU
zaprasza do wzięcia udziału
w
REGIONALNYM KONKURSIE PLASTYCZNO -JĘZYKOWYM
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POD PATRONATEM WYDAWNICTWA MACMILLAN
JĘZYKI OBCE PRZEPUSTKĄ DO POZNANIA ŚWIATA
I. Organizatorem Regionalnego Konkursu Językowego zwanego dalej Konkursem jest
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Radomiu
tel. (048) 362-13-13
e-mail: szkola@psp13.radom.pl
II . Cele konkursu
1. Rozwijanie inwencji twórczych i umiejętności językowych uczniów.
2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
3. Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji
wobec języka obcego.
4. Kształtowanie świadomości uczniów na temat zalet znajomości języków obcych
w dzisiejszym świecie.
5. Wyłonienie talentów i wspieranie uczniów w rozwijaniu i poszerzaniu własnych
zainteresowań i kompetencji.
III. Uczestnicy
W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych Radomia oraz
regionu. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę.
IV. Warunki konkursu
1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Konkurs kierowany jest do uczniów,
wykazujących zainteresowanie nauką języków obcych i posiadających zdolności
plastyczne.
2. Konkurs ma formę plakatu: format A4 lub A3, technika wykonania dowolna (z
wyłączeniem materiałów sypkich). Prace powinny zawierać napis - hasło zachęcające
do nauki języków obcych (w języku polskim lub w wybranym języku obcym). Prace
muszą w pełni i wyraźnie przedstawiać myśl wyrażoną tematem konkursu.

V. Przebieg konkursu.
Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa w składzie:
− wicedyrektor PSP 13
− nauczyciele języków obcych oraz plastyki
1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: szkolnym i finałowym.
2. Organizacja etapu szkolnego:
a) Dyrektor Szkoły, która wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie, powołuje komisję
konkursową, która przeprowadza etap szkolny oraz powołuje koordynatora konkursu.
b) Zgodnie z punktem IV.2 regulaminu: konkurs ma formę plakatu: format A4 lub A3,
technika wykonania dowolna (z wyjątkiem materiałów sypkich). Prace powinny
zawierać napis, hasło zachęcające do nauki języków obcych (w języku polskim lub w
wybranym języku obcym).
Ocenie podlega: kreatywność, pomysłowość przedstawienia tematu (forma plastyczna
oraz hasło / napis), estetyka plakatu.
c) Etap szkolny odbywa się na terenie danej placówki w terminie umożliwiającym
przesłanie na adres Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Sienkiewicza 30, 26-610
Radom do dnia 13.03.2020 r.
•

wyłonionych prac konkursowych (podpisanych nazwiskiem i imieniem
ucznia);

•

oświadczeń opiekunów prawnych uczestników konkursu

•

wypełnionej karty zgłoszeniowej z danymi maksymalnie 3 osób, które wygrały
etap szkolny i jednocześnie zakwalifikowały się do II etapu finałowego
konkursu.

Na kopercie prosimy umieścić napis: konkurs JĘZYKI OBCE PRZEPUSTKĄ DO
POZNANIA ŚWIATA.
3. Organizacja etapu finałowego
1. Finał przeprowadza komisja konkursowa PSP 13 w siedzibie organizatora.
2. Finał konkursu będzie polegał na wyłonieniu – spośród przysłanych - najciekawszych
plakatów nt. JĘZYKI OBCE PRZEPUSTKĄ DO POZNANIA ŚWIATA.
Ocenie będzie podlegała: kreatywność, pomysłowość przedstawienia tematu (forma
plastyczna oraz hasło / napis), estetyka plakatu.
Komisja konkursowa wyłoni spośród uczestników finału 3 laureatów, którzy zostaną
nagrodzeni. Dopuszcza się możliwość przyznania przez Jury dodatkowych wyróżnień
i nagród. Decyzje Komisji Oceniającej są ostateczne. Od decyzji Jury nie ma
odwołania.

VI. Uwagi końcowe
Prace wykonane przez uczestników zarówno w pierwszym jak i drugim etapie
przechodzą na własność organizatora Konkursu i mogą być prezentowane na terenie PSP 13
oraz na stronie internetowej szkoły.
Uczeń podpisujący się pod pracą zgłoszoną do Konkursu, zaświadcza tym samym, iż pracę
wykonał samodzielnie – nie naruszył praw autorskich osób trzecich oraz akceptuje regulamin
Konkursu bez zastrzeżeń.
Wszelkie pytania lub uwagi prosimy kierować do Stanisławy Wachowicz na adres email:
wachowicz.st@onet.eu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KARTA ZGŁOSZENIOWA
pełna nazwa szkoły: …
imię i nazwisko koordynatora konkursu, jego mail i telefon: …
lista uczestników konkursu z następującymi danymi:
UCZEŃ 1
1. imię i nazwisko ucznia: …
2. klasa: …
3. imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna: …
UCZEŃ 2
 imię i nazwisko ucznia: …
 klasa: …
 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna : …
UCZEŃ 3
1. imię i nazwisko ucznia: …
2. klasa: …
3. imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna: …

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na udział ………………………………...…..…………………………………………
w konkursie pt.: …………………………………………………………….…………………………………………
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko uczestnika : ……………………………………………………………………………….……..
Wiek: ……………………….
Dane teleadresowe szkoły: ………..………………………………………………………………………………
Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna
prawnego: ………..………………………………………….……………………………………………………………………..…..
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem w/w konkursu
___________________________

___________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

Zgoda opiekuna prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wizerunku
uczestnika konkursu w związku z udziałem w konkursie ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. we wszelkich
ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach również w mediach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych
podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem zapoznany z informacjami zgodnie z
art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016)
____________________________

_________________________________

MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY

PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych uczniów jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu, ul. Sienkiewicza 30;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ctserv.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu ……………….………………………….
………………………………………………………………………………………………………na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
5) opiekun prawny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
6) opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez uczestnika udziału w konkursie;
8) Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego podejmowania
decyzji lub profilowania.

