REGULAMIN
XXIII edycji Dzielnicowego Konkursu dla uczniów klas I i II oraz III i IV
"STOP-SMOG. O smoku powietrznym,
czyli jak być ekologicznym rycerzem w dzisiejszych czasach?"
POD PATRONATEM
BURMISTRZA DZIELNICY
URSYNÓW m.st. WARSZAWY

1.

ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
w Warszawie, ul. Hawajska 7
Dyrektor: Jacek Strzyżewski, koordynator: Aneta Stępniewska

2. WSPÓŁPRACA: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
3. TEMAT KONKURSU: "STOP-SMOG.

O smoku powietrznym,

czyli jak być ekologicznym rycerzem w dzisiejszych czasach?”

4. CELE KONKURSU:
 propagowanie i promocja wartościowych postaw ekologicznych i kształtowanie poczucia






odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę,
zrozumienie konieczności podejmowania działań w zakresie poprawy jakości powietrza,
wskazywanie sposobów walki ze smogiem poprzez własną postawę, popularyzacja
i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które spowolnią proces zanieczyszczenia
powietrza, ograniczając powstawanie smogu,
rozbudzanie kreatywności i twórczej inwencji dziecka, kształtowanie umiejętności
wykorzystania technik plastycznych jako środka przekazu,
zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych na Ursynowie. Prace

ocenione zostaną w dwóch kategoriach: klasy I–II oraz klasy III-IV.
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 Zadaniem uczniów












jest przygotowanie pracy plastycznej ilustrującej podejmowane
przez ucznia i jego rodzinę działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Warszawie
i walki ze smogiem.
Technika: dowolna technika płaska (np. rysunek, wyklejanka, techniki łączone). Format
pracy dla kategorii klasy I-II to A4, zaś format pracy dla kategorii klasy III-IV to A3.
Uwaga! Prace wyklejane plasteliną nie będą przyjmowane.
Do etapu dzielnicowego składamy pięć prac z każdej kategorii wiekowej (pierwsza
kategoria - klasy I i II, druga kategoria - klasy III i IV) ze szkoły.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów pod nadzorem nauczyciela.
Organizator przyjmuje prace szkolnych laureatów wraz z protokołem zgłoszenia
oraz podpisanymi przez rodziców (opiekunów) załącznikami - oświadczeniami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych (patrz: załączniki 1, 2, 3). Prace bez protokołu zgłoszenia
i podpisanych załączników nie będą podlegać ocenie.
Praca powinna być opatrzona wyraźnym opisem: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
imię i nazwisko nauczyciela.
Ocenie podlega: pomysł, ekspresja wypowiedzi, estetyka pracy, wykorzystanie
różnorodnych technik plastycznych, samodzielność, zgodność z tematem.
Prace zbiorowe nie będą oceniane.
Prace konkursowe nie będą zwracane.

6. FINAŁ: Prace należy składać w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) w godzinach: 830-1530

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 310 przy Hawajskiej 7.





Prace złożone po terminie nie podlegają ocenie.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie szkoły www.sp310.waw.pl w dniu
6 maja 2019 roku oraz pocztą elektroniczną przesłane do szkół laureatów.
Przewidywana uroczystość rozdania dyplomów i nagród dla laureatów obędzie się
w czerwcu 2019 r. (informacje zostaną przekazane w stosownym czasie do szkół).
Ewentualne pytania prosimy kierować do koordynatora konkursu Anety Stępniewskiej
na podany adres: dla_ziemi@wp.pl
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Załącznik 1
PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA SZKOLNEGO LAUREATA
DO XXIII edycji Dzielnicowego Konkursu dla uczniów klas I i II oraz III i IV
"STOP-SMOG. O smoku powietrznym,
czyli jak być ekologicznym rycerzem w dzisiejszych czasach?"
POD PATRONATEM
BURMISTRZA DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Pieczątka szkoły ………………………………………………………………
Adres e-mailowy do szkoły:……………………………………………………….
Kategoria klasy I i II
L.p.

Imię i nazwisko laureata

Imię i nazwisko nauczyciela,
który przygotował ucznia

Kontakt do nauczyciela
(Adres e-mailowy)

Imię i nazwisko nauczyciela,
który przygotował ucznia

Kontakt do nauczyciela
(Adres e-mailowy)

1.
2.
3.
4.
5.
Kategoria klasy III i IV
L.p.

Imię i nazwisko laureata

1.
2.
3.
4.
5.
Skład i podpisy Komisji Konkursowej:
………………….…………………………
……………………………………………
………………..……………………………

Pieczątka i podpis Dyrektora Szkoły
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Załącznik 2
Oświadczenie rodziców uczniów biorących udział w konkursie
1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego
dziecka ……............................................................................... …….
(imię i nazwisko)

ucznia................................................................................................…
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „Dla Ziemi” w roku szkolnym 2018/2019.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie imienia i nazwiska, nazwy szkoły mojego dziecka
na liście zwycięzców oraz zdjęć z gali rozdania nagród oraz publiczne udostępnianie,
wystawianie i odtwarzanie prac mojego dziecka wykonanych na konkurs „Dla Ziemi”.

Warszawa, ……..……..……………..……………
data i podpis Rodziców (Opiekunów)
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Załącznik 3
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego
Konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

w ramach konkursu „Dla Ziemi”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 310
im. Michała Byliny w Warszawie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji (w szczególności strona internetowa)
organizatorów.
Wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu,
kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach
obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Celem przetwarzania danych osobowych jest
realizacja Konkursu.
INFORMACJA
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
w Warszawie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa.
2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Podstawowa nr 310 im. Michała
Byliny w celu realizacji konkursu.
3. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania, a także przysługujących uprawnień, można skierować do Inspektora
Ochrony Danych adres e-mail: ursynow.oswiata.iod@edu.um.warszawa.pl;
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
w Warszawie, ul. Hawajska 7, 02-776 Warszawa.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania
konkursu.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Warszawa, ……..……..……………..……………
data i podpis Rodziców (Opiekunów)
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