Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
w Warszawie
zaprasza do udziału
W DZIELNICOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„ Uszyj Misia – Przytulisia”

CELE KONKURSU:
1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu
wraz z rodziną.
2. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni.
3. Promowanie twórczych dokonań młodych artystów.
4. Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży
5. Integracja rodzinna.

Regulamin Konkursu Plastycznego organizowanego
z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Szkoła Podstawowa nr 58 im. T. Gajcego w Warszawie

zaprasza uczniów z klas 1-8

uczęszczających do świetlic szkolnych do udziału w konkursie plastycznym .

TEMAT PRACY PLASTYCZNEJ:
Praca plastyczna polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu przestrzennego
Misia – Przytulisia z dowolnego materiału. Wielkość Misia mierzona sercem autora.

 Nadsyłanie prac – do 19 listopada 2018 r.
 Prace należy nadsyłać na adres SP 58 im. T. Gajcego: (03-886 Warszawa, ul. Mieszka I
nr 7) tel. (22) 679-03 43, opisane w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika,
wiek, nazwa placówki, nazwisko opiekuna. Warunkiem udziału w konkursie jest
dołączenie do pracy podpisanej zgody (zał. 1),
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych - klasy 1-3 i 4-8. Będzie je
można odbierać przez miesiąc u organizatora konkursu.
 Placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 6 prac, po 3 z każdej
kategorii wiekowej.
KRYTERIA OCENIANIA:





Twórczy charakter pracy
Zgodność z tematem konkursu
Oryginalność
Ogólna estetyka pracy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie
jeżeli będą tego wymagały obiektywne okoliczności.
 O terminie wręczenia nagród szkoły zostaną poinformowane pocztą elektroniczną.
 Regulamin konkursu dostępny będzie również na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej nr 58 – www.sp58.pl
 Osoby odpowiedzialne za konkurs: Agata Karczewska, Anna Mazurkiewicz.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
…………………………………………….……………………………..
imię i nazwisko uczestnika konkursu, numer szkoły, klasa
w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, imienia i nazwiska, nazwy szkoły
zarejestrowanego podczas Konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 58 im. Tadeusza
Gajcego zwanej dalej „Szkołą”.
 strony internetowej Szkoły pod adresem:
www.sp58.pl,
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowanr58/
 gablotach szkolnych,
 kronice szkolnej
…..………………………………………..
data i podpis rodzica
Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 58
im. Tadeusza Gajcego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Mieszka I nr 7,
tel: 22 679 03 43, mail: sp58@edu.um.warszawa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego
możliwy jest pod adresem email: IOD_js@dbfotargowek.pl.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji celów przetwarzania danych osobowych związanych z realizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 58 im. Tadeusza Gajcego konkursem.
4. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie udostępniany innym odbiorcom.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez administratora
danych wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych zgodnie z art. 77 RODO.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez administratora wizerunku jest dobrowolne, jednak
niezbędne do realizacji celu, do jakiego została zebrana zgoda.
9. Wizerunek Pani/Pana dziecka nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będzie
poddawany profilowaniu.
10. Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą
…………………………………………..
data i podpis rodzica

