Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
Pogwizdów Nowy 252
36 – 062 Zaczernie
e-mail: zs_pogwizdow@glogow-mlp.pl
www. http://zspn.glogow-mlp.pl/
tel. 17 789 - 73 - 60

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
„Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”
pod patronatem
Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Kuratora Oświaty
i Burmistrza Głogowa Małopolskiego
organizowany przez
Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
CELE KONKURSU:
 propagowanie historii i tradycji regionalnych związanych z kultem św. Huberta,


kształtowanie postawy człowieka świadomego swego wpływu na środowisko,



wspomaganie działań proekologicznych prowadzonych przez samorząd lokalny,



pobudzanie wyobraźni dziecka,



inspirowanie do poszukiwania nowych technik plastycznych,



zachęcanie do kreatywnego i twórczego sposobu przedstawienia tematu,



integracja miłośników przyrody z wykorzystaniem komunikacji on-line w czasie trwania
pandemii COVID-19.

ADRESACI:
 dzieci przedszkolne
 uczniowie szkół podstawowych
KATEGORIE WIEKOWE I TEMATYKA:
I.
Dzieci przedszkolne: „Rok w lesie - zima”
II.
III.

Uczniowie klas I –III: „Święty Hubert - Apostoł Ardenów”
Uczniowie klas IV –VIII: „Zając, kuropatwa i … - zagrożone gatunki pól i lasów”

REGULAMIN:
1. W związku z trwającą pandemią, XVII edycja konkursy przeprowadzona zostanie
on-line.
2. Technika prac – dowolna.
3. Uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie.

4. Koordynator ze szkoły, przedszkola, instytucji przesyła
zs.pogwizdownowy@gmail.com zdjęcie pracy w formacie jpg.

na

adres

email

5. W opisie zdjęcia należy podać imię, nazwisko i wiek autora pracy. W temacie emaila
prosimy podać nazwę szkoły, przedszkola lub instytucji.
6. Do przesłanych zdjęć należy dołączyć protokół zbiorczy – wzór nr 1.
7. Prace nie posiadające informacji, o których mowa w punktach 5 i 6 nie będą oceniane
przez Jury.
8. Prosimy również o dołączenie skanu lub zdjęcia pisemnej zgody na przetwarzanie
i publikację danych osobowych (załącznik 1 i załącznik 2) ponieważ organizator
przewiduje publikację wyników i nadesłanych prac na stronie internetowej oraz do celów
promocyjnych konkursu.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.
2. Termin

nadsyłania

zdjęć prac: 23

października 2020

r.

na adres email:

zs.pogwizdownowy@gmail.com
3. Powołane przez organizatora Jury wyłoni Laureatów – przyzna nagrody i wyróżnienia

oraz dokona kwalifikacji prac do kalendarza na rok 2021.
4. Jury będzie brało pod uwagę oryginalność prac, twórczy sposób przedstawienia tematu

z wykorzystaniem wiedzy przyrodniczej i z zakresu innych przedmiotów.
5. Przewidziano dyplomy i podziękowania dla opiekunów.
6. Wyniki zostaną opublikowane 3 listopada 2020 r. na stronie:

http://zspn.glogow-mlp.pl/
7. Nagrody zostaną wysłane pocztą.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na

wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CD-ROM, pamięci komputera), a także prezentowania zdjęć na wystawach,
organizowanych w celach popularyzacji konkursu.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
z siedzibą w Pogwizdowie Nowym 252, 36-062 Zaczernie.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
daneosobowe@glogow-mlp.pl

3.

4.

Dane osobowe uczestników w zakresie: imię i nazwisko, wiek/klasa, szkoła, przetwarzane będą w celu
niezbędnym do realizacji założeń wynikających z niniejszego regulaminu na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a,
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Masz prawo dostępu do tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia
przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

OŚWIADCZENIA


Załącznik 1 – Zgoda Rodziców na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
……………………………………… w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia,
klasa, przez Administratora Danych, którym jest Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
z siedzibą w Pogwizdowie Nowym 252, 36-062 Zaczernie, w celu niezbędnym do organizacji
XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY o nazwie „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa”
w kronice, na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i publikacjach promujących Konkurs.
Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko
pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach
pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

……………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

 Załącznik 1 – Zgoda opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko
opiekuna, przez Administratora Danych, którym jest Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym
z siedzibą w Pogwizdowie Nowym 252, 36-062 Zaczernie, w celu niezbędnym do organizacji
i promocji XVII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY o nazwie „Święty Hubert wzorem współczesnego ekologa” w kronice, na
stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie i publikacjach promujących Konkurs.

……………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

 Wzór nr 1:
Pełna nazwa i adres szkoły,
przedszkola, placówki:
lp.

imię i nazwisko
autora

wiek kategoria

tytuł pracy

imię i nazwisko
opiekuna

