Konkurs plastyczny "Moja Gmina Tworóg"

pod patronatem

Wójta Gminy Tworóg

dla dzieci, które od 1 września 2020 roku
zasilą szeregi uczniów klas I
szkół podstawowych w gminie Tworóg
Regulamin
Konkursu plastycznego „Moja Gmina Tworóg”
pod patronatem Wójta Gminy Tworóg
dla dzieci, które od 1 września 2020 roku zasilą szeregi uczniów klas I
szkół podstawowych w Gminie Tworóg

Konkurs organizowany jest przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu.
I. Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promowanie wśród dzieci wiedzy na temat gminy, w której mieszkają.
Motywowanie dzieci do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.
Wspieranie zdolności dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i wyłanianie talentów.
Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.
Angażowanie dzieci do samodzielnych działań.
Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

II. Ustalenia ogólne:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, które od 1 września 2020 roku będą uczniami klas
I w szkołach podstawowych gminy Tworóg.
2. Udział dzieci w konkursie jest dobrowolny.
3. Prace muszą być wykonane indywidualnie.
4. Do udziału w konkursie uprawnia przesłanie zdjęcia pracy plastycznej pocztą
elektroniczną.

5. Zdjęcia prac konkursowych powinny być dostarczone do dnia 31 lipca 2020 r. na
adres: dyrektorzopo@tworog.pl
6. Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię i nazwisko wykonawcy oraz nazwa
przedszkola, do którego uczęszcza dziecko).
7. W wyniku konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni - przewiduje się
wytypowanie 30 laureatów indywidualnych.
III. Przebieg i zasady konkursu
1. Tematyka prac plastycznych powinna dotyczyć gminy Tworóg, jej przyrody, kultury,
tradycji, architektury, zabytków.
2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w formacie A4.
3. Kryteria oceniania prac:
• zgodność z tematyką konkursu,
• oryginalność pomysłu,
• estetyka wykonania,
• samodzielność wykonania.
4. Prace będą oceniane przez komisję, w skład której wchodzą: Wójt Gminy Tworóg,
Zastępca Wójta Gminy Tworóg, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Tworogu.
5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na portalu społecznościowym tj. facebooku
Gminy Tworóg, do dnia 15 sierpnia 2020r.
6. Publikacja nadesłanych prac wraz z danymi autora będzie następowała tylko po
wyrażeniu zgody na ich publikację w formie oświadczenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, opiekun prawny/rodzic uczestnika wyraża zgodę na:

1. wykorzystanie zdjęcia pracy konkursowej do organizacji wystawy, publikowanie
zdjęcia.
2. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz publikowanie danych
osobowych uczestnika na stronie internetowej organizatora.
2. Biorąc udział w konkursie, opiekun prawny/rodzic uczestnika oświadcza, że zapoznał
się z regulaminem i akceptuje jego treść.
3. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej organizatora.

Załącznik nr 1
Do regulaminu Konkursu plastycznego
„Moja Gmina Tworóg”

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
w postaci imienia, nazwiska, informacjami o placówce, do której uczęszcza oraz na ich
rozpowszechnianie wraz z pracą plastyczną na portalu społecznościowym - facebook.com
……………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
………………………………………………………………..
(nazwa i adres przedszkola, do którego uczęszcza)

…..………………………………………………………
(data i czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)
Administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tworogu, ul. Zamkowa 16,
42-690 Tworóg, tel. 32 284-68-55 e-mail: dyrektorzopo@tworog.pl. Inspektor Ochrony Danych: Przemysław
Kawa, e-mail: iod@csw.edu.pl. Podstawę prawna przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia
2016/679 RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja organizowanego konkursu oraz ogłoszenie wyników.
Dane będą publikowane przez okres obowiązywania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odbiorcą danych
osobowych jest portal społecznościowy facebook.com. Informujemy również o przysługującym prawie do żądania
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że udział w konkursie jest
dobrowolny i nie są Państwo zobowiązani do udziału. Niewyrażenie zgody będzie powodowało, że nadesłane
prace nie będą mogły zostać rozpowszechnione na portalu społecznościowym. Zgodę można wycofać w
dowolnym momencie w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie zespołu. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

