Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
OGŁASZA

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7 szkół podstawowych.
2. Konkurs polega na wykonaniu przy pomocy dowolnego edytora grafiki pracy plastycznej na temat
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”.
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. Niedozwolone jest korzystanie
z grafik, zdjęć, przeróbek czy obrazów osób trzecich.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
5. Szkoła może przesłać maksymalnie po 3 prace.
6. Pracę w formie wydruku formatu A4 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać pocztą
na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile
ul. Brzozowa 4
64-920 Piła
z dopiskiem: „Konkurs graficzny”
do 30 października 2018r.
Na odwrocie każdej pracy należy umieścić drukowaną metryczkę, a w niej imię i nazwisko
autora, nazwę szkoły oraz opiekuna.
7. Specjalnie powołane jury oceni prace i wyłoni zwycięzców. Pod uwagę brane będą przede wszystkim
walory artystyczne pracy, indywidualne podejście do tematu, oryginalność oraz estetyka.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora http://sp3.pila.pl
9 listopada 2018r.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
10. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich
danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
11. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
12. Kontakt z organizatorem: Krystyna Bukowska, tel. 605844705, email: krystyna.bukowska@op.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Ogólnopolski Konkurs na grafikę komputerową
„100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”
KARTA ZGŁOSZENIA
Dane szkoły (nazwa, adres, telefon, e-mail):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…

Uczestnicy konkursu:
Imię i nazwisko*

*Imiona i nazwiska wypełnić drukowanymi literami

Pieczęć szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna*,
telefon kontaktowy, adres mailowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu oraz jego wizerunku
………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres placówki)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz jego wizerunku

………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile w związku z organizacją
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI”,

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zostałam(em) poinformowana(y) i przyjmuję
do wiadomości, że:











Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Brzechwy w Pile.
Funkcję inspektora ochrony danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez szkołę w celu promowania osiągnięć szkoły.
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez czas trwania konkursu
i w celach archiwalnych.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów
prawa.
Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze
mnie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,
w przypadku wyłonienia go jako finalisty. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania
wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych, miejsca nauki uczestnika konkursu
i wykonanych fotografii w publikacji na stronie internetowej szkoły, kronice szkolnej i innych
publikacjach związanych z działalnością szkoły.
………………………………………………
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

