REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT „ CHROŃ SWOJE DANE W INTERNECIE”
W RAMACH PROGRAMU GIODO
„TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”

1. Organizator:
Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych im. Jana Kasprowicza
ul. Techników 26
55-230 Jelcz-Laskowice
2. Cele konkursu:


Kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych
osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;



Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem oraz uświadomienie celowości
chronienia
swoich danych osobowych;



Popularyzacja zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;



Promowanie technologii komputerowych;



Poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka;



Rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży;



Promocja szkoły w środowisku lokalnym;

3. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, oraz uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych.

4. Zadanie konkursowe:
Uczestnik ma za zadanie wykonać plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie i ochronę
danych osobowych. Plakat powinien zawierać także hasło nawiązujące do ochrony i dbania o
swoje dane osobowe.
5. Warunki konkursu:
• Z jednej szkoły mogą być wysłane max. 5 prac ( z każdej kategorii) wybranych przez szkolne
jury. (Prace będą ocenianie w kategorii: Przedszkole, Szkoła Podstawowa -klasy 1-3 , 4-8 ,
Gimnazjum i Szkoła Ponadgimnazjalna) Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
• Plakat może być wykonany w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage,
grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych. W przypadku grafiki komputerowej
należy dołączyć oryginalny plik na płycie CD.(format jpg lub pdf).
• Format A3
• Na odwrocie pracy prosimy umieścić metryczkę (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
imię i nazwisko opiekuna i dane do kontaktu-mail/telefon)
• Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać – pracę konkursową, wypełnione i podpisane
„Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy” (załącznik nr 1) i wypełniony i
podpisany formularz „Zgody opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i
publikowanie danych osobowych” (załącznik nr 2).
6. Termin i miejsce dostarczenia prac:
Prace należy dostarczyć do 23 lutego 2018r. do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza , ul.
Techników 26, 55-230 Jelcz-Laskowice do sekretariatu z dopiskiem KONKURS GIODO
(Magdalena Bonar)
7. Zasady oceniania prac:
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Komisja oceniać będzie:


zawartość merytoryczną (hasło, przekaz informacji)



kreatywność, oryginalność i pomysłowość,



formę estetyczną pracy

8. Wystawa i wręczenie nagród odbędzie się w marcu (dokładną datę organizatorzy podadzą
w późniejszym terminie pocztą elektroniczną lub mailową).
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
10. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.
11. Prawa autorskie przenoszone są na organizatora.
12. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie.
13. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
14. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: p. Magdalena Bonar (Koordynator
projektu GIODO: „ Twoje Dane- Twoja Sprawa”. Pytania można kierować pod adres:
magdabonar@op.pl

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORAPRACY

Wyrażam zgodę na udział ……………………………………………………………………..…………………………………….
(imię i nazwisko autora pracy)
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na plakat „ Chroń swoje dane w Internecie” organizowanym
w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przez Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w JelczuLaskowicach oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy.
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………………
Klasa: ………………………
Dane teleadresowe szkoły: ……………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Międzyszkolnego Konkursu na plakat „ Chroń
swoje dane w Internecie” organizowanym w ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa” przez
Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach i akceptuję jego warunki.

……………………………….

………………………………

Miejscowość, data

Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego
autora pracy

Załącznik nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy w związku z
udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na plakat „ Chroń swoje dane w Internecie”
organizowanym w ramach programu GIODO „Twoje Dane – Twoja Sprawa” przez Zespół Szkół im. Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym
konkursie i jego wynikach.
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem
świadomy (a) dobrowolności podania danych oraz że zostałem (łam) poinformowany o prawie wglądu
do podanych danych oraz możliwości ich poprawienia.
……………………………..

……………… ………………………….

Miejscowość, data
Czytelny podpis
rodzica/opiekuna prawnego autora

