VI RADOMSKI KONKURS PLASTYCZNY SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 0-III
„Wiosna radosna” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia
oraz Patronatem medialnym: Radomskiej Grupy Mediowej
REGULAMIN
I.
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu.
II.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci.
2. Promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci.
3. Prezentacja szczególnej wrażliwości plastycznej dzieci.
III.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy: dzieci klas podstawowych 0 – III.
2. Temat pracy: „Wiosna radosna”.
3. Techniki i ilość prac: dowolna technika plastyczna, bez ograniczeń.
4. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne. Każdy
uczestnik może zgłosić jedną pracę nawiązującą do tematu konkursu.
5. Każda praca na odwrocie musi być podpisana pismem drukowanym:
imię, nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela
zgłaszającego pracę dziecka, nazwa i adres szkoły.
6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz
zaakceptowaniem klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych
zamieszczonej na stronie PSP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu /
konkurs „Wiosna radosna”/ Należy dołączyć pisemną zgodę na udział dziecka
w konkursie (załącznik 1).
7. Mile widziany na odwrocie pracy - w przypadku dzieci
niepełnosprawnych - symbol „słoneczko”.
8. Termin dostarczenia prac do 27 marca 2020 r. na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnym
ul. Sienkiewicza 30, 26-600 Radom z dopiskiem: konkurs „Wiosna radosna”
9. Komisja powołana przez organizatora dokona rzetelnej i niepodważalnej
oceny prac przyznając dyplomy i około 60 atrakcyjnych nagród.
10. Ocena zostanie dokonana w IV kategoriach: (kl. 0, kl. I, kl. II i kl. III).
11. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród i dyplomów
laureatom nastąpi: 3 kwietnia 2020 r. o godz. 9.30., a 30.03.2020 r. zostanie
przesłana lista laureatów na adres e-mail szkoły oraz e-mail nauczyciela
zgłaszającego pracę dziecka.
12. Odbiór nagród będzie odbywać się wyłącznie osobiście przez laureatów
konkursu.
13. Prace przechodzą na własność organizatora.
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia
oraz Patronatem medialnym: Radomskiej Grupy Mediowej.
Dokładnych Informacji udzielają p. Małgorzata Kierzkowska (tel. 608-697-211)
p. Katarzyna Towarek (tel. 790-813-121).
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
Wyrażam zgodę na udział ………………………………...…………………………
w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Szkół Integracyjnych „Wiosna radosna”
objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia ora Radomskiej Grupy
Mediowej.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem w/w konkursu.
Klauzula informacyjna
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska
oraz wizerunku uczestnika konkursu w związku z udziałem w VI Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym Szkół Integracyjnych, we wszelkich ogłoszeniach,
zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach również 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)

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 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 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.
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CZYTELNY PODPIS
OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA

