Powiatowy konkurs „Kocham Cię, Polsko!”

Konkurs
organizowany
jest
w
roku
upamiętniającym
100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zgodny
z pierwszym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019:
1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Cel konkursu:
- kształtowanie
przedszkolnym

postaw

patriotycznych

u

dzieci

w

wieku

Uczestnicy konkursu:
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
z
powiatu
częstochowskiego,
- dzieci 5, 6-letnie uczęszczające do przedszkoli w powiecie
częstochowskim.
Prace konkursowe
- nauczycieli stanowią scenariusze zajęć,
- dzieci stanowią prace plastyczne.
Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pod numerem 343234580
Barbara Buczkowska-Staniec
Magdalena Świerdza
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Regulamin konkursu
I. Definicje
1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać
znaczenie wskazane poniżej:
1.1. Regulamin – niniejszy regulamin.
1.2. Organizator – Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, ul. Mireckiego przy
współpracy
Samorządowego
Ośrodka
Doskonalenia
w
Częstochowie
ul. Kosmowskiej 5.
1.3. Konkurs – konkurs na scenariusz zajęć dla nauczycieli i pracę plastyczna dla
przedszkolaków, organizowany i przeprowadzany przez Organizatora, którego
zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie.
1.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie poprzez nadesłanie scenariusza
na Konkurs (nauczyciel) lub nadesłanie pracy plastycznej (przedszkolak).
1.5. Zwycięzca lub Laureat – Uczestnik, którego praca nadesłana w ramach
Konkursu została wybrana przez Jury Konkursu do uhonorowania nagrodą zgodnie
z Regulaminem.
II. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie przy
współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie.
2. Temat Konkursu to: Kocham Cię, Polsko!
3. Konkurs składa się z dwóch części:
- przeznaczonej dla nauczycieli pracujących w przedszkolach w powiecie
częstochowskim;
- przeznaczonej dla przedszkolaków z grup starszych (5,6- taki) uczęszczających
do przedszkoli w powiecie częstochowskim.
4. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
III. Zasady ogólne Konkursu
1. Konkurs trwa w okresie od 1.10. 2018 r. do 14.11. 2018r.
2. W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego
i przedszkolaki ze starszych grup (5,6- latki).
3. Zadaniem nauczycieli jest opracowanie autorskiego scenariusza zajęć dla dzieci ze
starszych grup przedszkolnych (5,6- latki) zgodnego z tematem konkursu.
4. Zadaniem przedszkolaków jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką
w formacie A4 zgodnej z tematem Konkursu.
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5. Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie, Zwycięzca przenosi na
Organizatora całość autorskich praw majątkowych do pracy Zwycięzcy –
scenariusza zajęć lub pracy plastycznej (dalej także jako Utwór) na wszelkich
znanych polach eksploatacji, w szczególności:
- wykorzystywanie całości lub/i fragmentów bądź dowolnych elementów Utworu,
w wydawnictwach, prasie, wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych,
w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w
połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub/i
fragmencie w celu promocji. Za wykorzystywanie Utworu strony uważają również
każdą formę udostępniania, okazywania i rozpowszechniania w całości lub w
częściach w celach promocyjnych;
- wykorzystywanie całości lub/i fragmentów bądź dowolnych elementów Utworu na
potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych lub przekazywanie innym podmiotom,
bez ograniczenia ich kręgu, uprawnienia do wykorzystywania Utworu w ten lub inny
sposób w sposób wybrany przez Organizatora;
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu
wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio.
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (z nośnika
i za pomocą urządzeń odbiorczych), nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie.
6. Zwycięzca przenosi na Organizatora wszelkie prawa należne do Utworu.
7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do nagrodzonej pracy przez Zwycięzcę
na zasadach wskazanych powyżej następuje z chwilą odbioru nagrody przez
Zwycięzcę.
8. Przystąpienie do Konkursu (nadesłanie pracy – scenariusza lub pracy plastycznej)
jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika/ Opiekuna uczestnika
powyższych zgód i akceptacją warunków udziału w Konkursie przewidzianych w
Regulaminie.
9. Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie.
IV. Termin i warunki dostarczenia prac
1. Do prac plastycznych należy dołączyć formularz zawierający dane: tytuł pracy
oraz metryczkę na odwrocie napisane pismem komputerowym: imię i nazwisko
dziecka, wiek, pełna nazwa placówki i adres, imię i nazwisko nauczyciela pod
kierunkiem, którego została wykonana praca, e-mail placówki oraz formularze
będące oświadczeniami o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika małoletniego oraz o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych
nauczyciela opiekuna.
.
2. Kryteria wyboru i oceny prac: pomysłowość, oryginalność, estetyka,
samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
3. Każdy scenariusz powinien zawierać następujące elementy: temat, cele ogólne,
cele szczegółowe (wynikające z celów ogólnych, stanowiące ich uszczegółowienie),
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metody pracy z dziećmi, formy organizacyjne, pomoce do zajęć i opis przebiegu
zajęć.
4. Ważne jest precyzyjne zaplanowanie pomocy dydaktycznych, by znalazły się
wśród nich fotografie, ilustracje i karty pracy, które zostaną wykorzystane podczas
zajęć.
5. W scenariuszu można wykorzystywać propozycje ćwiczeń i zabaw zacytowane
od innych autorów, ale muszą być one wyraźnie oznaczone w treści scenariusza,
wraz z podaniem ich źródła drukowanego. Jeśli jakaś zabawa została napisana na
podstawie innej, to także należy ująć tę informację w treści scenariusza. Zakres
wykorzystania innych utworów w rozumieniu prawa autorskiego nie może
przekraczać ram wyznaczonych dozwolonym użytkiem według właściwych
przepisów.
Do scenariusza należy dołączyć: formularz, zawierający następujące dane: imię,
nazwisko, numer telefonu i adres e-mail autora scenariusza oraz nazwę, telefon i
adres e-mail placówki, w której nauczyciel aktualnie jest zatrudniony oraz formularz
będący oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Z jednego przedszkola można przesłać maksymalnie trzy indywidualne prace
dzieci i dwie nauczycieli.
7. Prace przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane
w innych konkursach.
8. Ostateczny termin składania prac: 31. 10. 2018 r.
9. Prace można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie
ul. Mireckiego 25A, 42-200 Częstochowa
z dopiskiem: konkurs „Kocham Cię, Polsko!”
10. Prace przesłane lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez scenariusze nadesłane przez Uczestników Konkursu.
Wyłączna odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Uczestniku Konkursu –
autorze nadesłanej pracy konkursowej.
12. Organizator Konkursu ma prawo skrócić bądź przedłużyć zarówno termin
składania prac, jak i termin ogłoszenia wyników Konkursu.
V. Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane w tym celu przez
Organizatora Jury Konkursu.
2. Z posiedzeń Jury Konkursowego zostanie sporządzony protokół.
3. Decyzje Jury Konkursowego są ostateczne.
5. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Jury Konkursu, a jego decyzje będą ostateczne i nieodwołalne.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie określonym przez Organizatora,
wyniki
zostaną
opublikowane
na
stronie
internetowej
Organizatora
i współorganizatora.
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7. Prace wyłonione przez Jury Konkursu zostaną opublikowane w artykule
podsumowującym Konkurs na łamach Biuletynu Edukacyjnego Samorządowego
Ośrodka Doskonalenia.
8. Prace plastyczne dzieci zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskim
Przedszkolu nr 7 oraz Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie.
9. Wręczenie nagród i dyplomów Laureatom nastąpi w dniu 14.11.2018r. podczas
Gali finałowej w Miejskim Przedszkolu nr 7 w Częstochowie o godzinie 10.00.
Dyplomy dla Uczestników oraz podziękowania dla nauczycieli będzie można odebrać
w Miejskim Przedszkolu nr 7 po ogłoszeniu wyników.
VI. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgodny na przetwarzanie
następujących danych osobowych:
 w przypadku dziecka: imię, nazwisko, wiek, wizerunek, nazwa i adres
placówki;
 w przypadku nauczyciela: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
wizerunek, nazwa i adres placówki.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania
jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w
ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
4. Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na
adres Organizatora wraz z pracą konkursową.

Strona 5

Powiatowy konkurs „Kocham Cię, Polsko!”
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam udział w Konkursie:
Nazwa, telefon i adres e-mail placówki:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka: ……………….…………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika:
……………………………………...…………………………………………………….……

………………………….…..
pieczątka przedszkola

……………………………………………….
(podpis nauczyciela zgłaszającego)
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Zgoda na przetwarzanie danych dziecka
1. Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
………………………………………………………………………………………….….
(imię i nazwisko dziecka, wiek, placówka)

w celu organizacji i wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Kocham Cię, Polsko!” organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 7 w
Częstochowie (MP 7) przy współpracy z Samorządowym Ośrodkiem
Doskonalenia w Częstochowie (SOD).
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………….
(Data)

………………………………………………..
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym danym RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, ul.
Mireckiego 25a, 42-208 Częstochowa, tel.: 34 323-45-80, e-mail: mp7@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub
nr telefonu 34 362 51 05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. A RODO, w celu
organizacji i wzięcia udziału dziecka w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kocham Cię,
Polsko!” zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału ucznia w konkursie.
Administrator danych
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Karta zgłoszenia do konkursu na scenariusz zajęć
Po zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu zgłaszam udział w Konkursie:
Nazwa, telefon i adres e-mail placówki:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko autora scenariusza: ……………….……………………………………
Nr telefonu oraz adres e-mail autora scenariusza: ……………………………………..
………………………………………………………………………………………..

………………………….…..
pieczątka przedszkola

……………………………………………….
(podpis nauczyciela zgłaszającego)
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Zgoda na przetwarzanie danych nauczyciela

……………………………………..
(Imię i nazwisko nauczyciela)

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i
wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kocham Cię, Polsko!”
organizowanym przez Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie (MP 7) przy
współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie (SOD).
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
……………….
(Data)

………………………………………………..
(Czytelny podpis nauczyciela)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym danym RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie, ul.
Mireckiego 25a, 42-208 Częstochowa, tel.: 34 323-45-80, e-mail: mp7@edukacja.czestochowa.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: ioded@sod.edu.pl lub
nr telefonu 34 362 51 05.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. A RODO, w celu
organizacji i wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Kocham Cię, Polsko!”
zgodnie z regulaminem konkursu.
4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem
Akt.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w
dowolnym momencie.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w konkursie.
Administrator danych
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