IX edycja Międzyszkolnego
Konkursu Plastycznego:
„SŁYSZĘ TUPOT MAŁYCH STÓP,
STOI JEŻYK U MYCH WRÓT”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Arki Bożka w Gliwicach
zaprasza uczniów szkół podstawowych
do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym.
W tym roku chcemy zwrócić uwagę uczestników
na potrzeby jeży żyjących w lasach,
w parkach i ogrodach, obok pól, łąk i naszych domostw.
Należy zachęcać ludzi do podejmowania działań
w zakresie ochrony miejsc naturalnego rozwoju tych zwierząt.

Cele konkursu:
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt żyjących wolno, w ich naturalnych
środowiskach
- pogłębianie wiedzy na temat działań sprzyjających ścisłej i czynnej ochronie
jeży w Polsce
- uświadomienie szkodliwych dla zwierząt skutków nielegalnego wypalania traw
i pożarów lasów, wycinania drzew, a także używania przez rolników
i działkowców nadmiernej ilości pestycydów w celu ochrony roślin, koszenia
traw w pobliżu drzew i krzewów
- wdrażanie do podejmowania ochrony naturalnych siedlisk i ostoi (legowisk,
zimowisk i innych miejsc przebywania jeży)
- zwrócenie uwagi na zakaz chwytania i przetrzymywania, umyślnego płoszenia
i niepokojenia dzikich zwierząt
- rozwijanie twórczych umiejętności uczniów
- pogłębianie wrażliwości estetycznej dzieci
- poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych.

I.

II.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace będą
oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy 0-III
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w dowolnej formie na temat:
„Gdzie i jak żyje jeż?” Format A4.
Klasy IV-VIII
Uczestnicy wykonują pracę plastyczną w formie plakatu na temat:
„Dlaczego jeż jest pożytecznym ssakiem?” Format A3.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje:
Nadleśnictwo Rudziniec

Technika plastyczna: wszystkie techniki płaskie (malarstwo, rysunek, kolaż,
wydzieranka, wyszywanka, itp.).
Prace prosimy oprawić w białą papierową ramkę.
Liczba prac: Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
Opis na odwrocie:

Imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasa
Imię, nazwisko opiekuna plastycznego
Adres placówki
Nr telefonu i e-mail szkoły!!!

Termin składania prac: 5 maja 2020.
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka,
ul. Daszyńskiego 424, 44-151 Gliwice.
Kategorie wiekowe uczestników:
- uczniowie klas 0-III
- uczniowie klas IV-VIII.
Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową
i telefonicznie.
Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną również umieszczone na stronie internetowej
szkoły:
sp3gliwice.pl
Wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
odbędzie się w dniu 20 maja 2020 (środa) o godz.17.00
w Miejskiej Bibliotece Centralnej – Wypożyczalnia dla Dzieci,
ul. Kościuszki 17 w Gliwicach.
Prawa organizatora:
Zgłoszenie odbywa się na podstawie zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział
dziecka w konkursie – zał. nr 1.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac zgłoszonych do konkursu,
prace nie będą zwracane uczestnikom.
Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy pod numerem telefonu
szkoły: (32) 234 82 21.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Koordynatorzy:
mgr Dominika Mandrak-Schlifka
mgr Iga Gębarowska

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

danych

osobowych

mojego

dziecka

…………………………………………………………………………………………………..
w zakresie: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa i nr szkoły, praca konkursowa
przez: Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424 oraz Miejską Bibliotekę Centralną w Gliwicach, ul. Kościuszki 17,
w celu organizacji konkursu.
….………………………………………………………..…
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2. Zgoda na publikację wizerunku
Wyrażam / nie wyrażam zgody na

upublicznienie wizerunku dziecka (fotografie

z podsumowania przedsięwzięcia oraz wręczenia nagród) podczas wystawy prac plastycznych
w Miejskiej Bibliotece Centralnej w Gliwicach (ul. Kościuszki 17), a także na oficjalnych
stronach internetowych organizatorów: www.biblioteka.gliwice.pl,

www.sp3gliwice.pl

(lub profilach tych placówek na Facebooku) w celu publikacji wyników konkursu
oraz promocji.
………………………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

3. Informacje o przetwarzaniu danych
•

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia obsługi konkursu, oceny prac oraz identyfikacji
uczestników konkursu, a także w celu identyfikacji laureatów. W przypadku publikowanych
prac, dane są przetwarzane w celu zapewnienia realizacji osobistego prawa autorskiego
uczestników.

•
o

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach,
ul. Daszyńskiego 424
Inspektorem

Ochrony

Danych

w

placówce

jest:

Przemysław

kontakt: tel. 32 757 08 48, e-mail: iod@sp3gliwice.pl
o

Miejska Biblioteka Centralna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17.

Adam

Śmiejek;

Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Adwokat Dominik Hąc (Kancelaria JPM
Adwokaci

Janson,

Pulda,

Meller)

ul.

Dolnych

Wałów

7,

44-100

Gliwice,

kontakt tel. 32 334 70 39, e-mail: iod@biblioteka.gliwice.pl
•

Podstawą zbierania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie
z: Art. 6 ust. 1. lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

•

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie
skutkowało:
- w zakresie zgody 1 – brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie.
- w zakresie zgody 2 – wizerunek dziecka nie będzie publikowany na stronach internetowych
organizatorów.

•

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

o

Dostępu do swoich danych.

o

Sprostowania danych.

o

Ograniczenia przetwarzania

o

Przeniesienia danych

o

Usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody.

•

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

•

Dane osobowe nie będą udostępniane.

•

Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

•

W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu Facebooka, informujemy, że jego serwery
znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA. Co do USA Komisja
Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń
Tarczy Prywatności UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji:
https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield
……………………………………………………
Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

