Regulamin XVI edycji
Miejskiego Konkursu Plastycznego
„Moja ulubiona postać z bajki lub baśni europejskiej”
pod patronatem Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Cele:





propagowanie dziedzictwa kulturowego Państw Unii Europejskiej;
inspirowanie dzieci i młodzieży do uprawiania twórczości plastycznej;
zachęcanie do czytania;
rozwijanie wrażliwości estetycznych inspirowanych kulturą, etnografią, specyfiką regionu
i krajów europejskich.

Uczestnicy:
 uczniowie klas I – III szkół podstawowych.
Warunki uczestnictwa:

1. Prace plastyczne można wykonać dowolną techniką w formacie A3.
2. Każdy uczeń ze szkoły może wykonać maksymalnie jedną pracę.
3. Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie.
4. Prace należy dostarczyć do 9 maja 2019 roku do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3
z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. J. Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
5. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych i publikowanie pracy – (załącznik)
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 16 maja 2019 roku.
Zasady nagradzania:
 wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody – niespodzianki ufundowane przez sponsorów.

UWAGA!
Prace opisane nieprawidłowo lub wysłane bez
i publikowanie pracy nie zostaną ocenione przez jury.

Organizatorzy:
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim:
- Marianna Wawrusiewicz
- Krystyna Dobosz
- Anna Fionik

z

zgody

Dodatkową

na

Nauką

przetwarzanie

Języka

danych

Białoruskiego

Załącznik
1. Nazwa szkoły……………………………………………………………………………….
Adres szkoły………………………………………………………………………………….
Telefon ……………………………….. e-mail………………………………………………
2. Imię i nazwisko ucznia
……………………………………………………………………..….
Klasa……………………… Tytuł pracy plastycznej……………………………………..
………………………………………………………………………
3. Imię i nazwisko nauczyciela , opiekuna ucznia uczestniczącego w konkursie
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..………
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
………………………….…………………………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika konkursu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz wizerunku
w celach związanych z udziałem w Miejskim Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki lub
baśni europejskiej”.
…………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………….
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza,
ul. Poniatowskiego 9, 17-100 Bielsk Podlaski i Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski zwane dalej Administratorem;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@chronimydane.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania ich w działaniach promocyjnych, informacyjnych, archiwalnych, promocji osiągnięć uczniów
m.in. poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej, profilu serwisu społecznościowego oraz na tablicach ściennych;
4. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykorzystania wizerunku do celów określonych w pkt. 3;
6. Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom bezpośrednio zaangażowanym w realizację zadań określonych w pkt 3 i podmiotom
zaangażowanym w świadczenie usług hostingu i poczty elektronicznej;
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3;
8. Masz prawo do żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9. Przysługuje tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

