REGULAMIN DZIELNICOWEGO
KONKURSU LITERACKIEGO
„LEGENDA O ŚW. MIKOŁAJU”
WSTĘP
Organizatorem Dzielnicowego Konkursu Literackiego „Legenda o św. Mikołaju”
dla uczniów ursynowskich szkół podstawowych jest
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343
im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Kopcińskiego 7
02–777 Warszawa
tel./ fax: 22 643 84 54
strona internetowa: www.sp343.edu.pl
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
w Warszawie powołuje Komisję Dzielnicowego Konkursu Literackiego „Legenda o św. Mikołaju”.
W skład Komisji wejdą poloniści ze Szkoły Podstawowej nr 343, a także chętni nauczyciele języka
polskiego, których uczniowie zakwalifikują się do drugiego etapu konkursu dzielnicowego.
1. CELE KONKURSU










Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy humanistycznej i zaprezentowania swoich
umiejętności.
Podwyższanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.
Zachęcanie uczniów do systematycznej i rzetelnej nauki.
Wdrażanie do samokształcenia i twórczej rywalizacji.
Rozbudzanie w uczniach potrzeby posługiwania się piękną polszczyzną.
Promowanie uczniowskich pasji i zainteresowań.
Poznanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem.
Zapoznanie uczniów z życiorysem św. Mikołaja, biskupa.
Popularyzowanie wartości bezinteresownego pomagania innym – wolontariatu.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE






Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VIII ursynowskich szkół podstawowych.
W etapie międzyszkolnym konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch poziomach
(IV-VI i VII-VII).
Zadanie polega na własnoręcznym napisaniu legendy o św. Mikołaju.
Objętość pracy nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4.
Pracę dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach (wyłącznie pisane
ręcznie) należy dostarczyć na adres organizatora w kopercie zaadresowanej w sposób
następujący:

SP 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa
KONKURS „Legenda o św. Mikołaju”




Listy ze szkół w kopercie zbiorczej dostarczają do SP 343 opiekunowie
(osobiście lub pocztą) do 19.11.2018 r. Liczy się data stempla pocztowego.
Uczeń wykonuje samodzielnie jedną pracę.
Do każdej pracy musi być wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego załącznik nr 3
oraz załącznik nr 4.

Kryteria oceny:
1. nawiązanie do tematu konkursu,
2. twórczy charakter pracy,
3. samodzielność,
4. poprawność stylistyczna i językowa,
5. forma pracy (legenda),
6. włącznie innych form wypowiedzi,
7. poprawność zaadresowanej koperty,
8. ogólny wyraz artystyczny.
3. PRZEBIEG KONKURSU


Konkurs jest dwuetapowy.
I ETAP - SZKOLNY





Etap szkolny organizuje szkolna komisja, w skład której wejdą poloniści ze szkoły biorącej udział
w konkursie. Szkolna komisja przeprowadzi eliminacje we własnym zakresie i na tej podstawie
wyłoni trzech laureatów reprezentujących szkołę w etapie międzyszkolnym.
W eliminacjach szkolnych mogą wziąć udział uczniowie z klas IV–VIII.
Zgłoszenia laureatów eliminacji szkolnych (załącznik nr 1), a także deklarację udziału w pracach
międzyszkolnej komisji konkursu (załącznik nr 2) należy dołączyć do prac konkursowych uczniów
dostarczonych do SP 343, do 19.11.2018 r.
II ETAP - MIĘDZYSZKOLNY

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SP 343, ocenia prace uczestników konkursu zgodnie
z kryteriami oceny. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 4 grudnia 2018 roku w SP nr 343 w Warszawie.
O szczegółach opiekunowie laureatów zostaną poinformowani mailowo.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
4. ZASADY WSPOŁPRACY Z MIĘDZYSZKOLNĄ KOMISJĄ KONKURSOWĄ
Organizatorzy Konkursu „List do świętego Mikołaja” serdecznie zapraszają do współpracy nauczycieli
języka polskiego przygotowujących swoich uczniów do udziału w konkursie. Osoby zainteresowane

proszone są o przesłanie deklaracji (mailem – skan) współpracy wraz z listą laureatów etapu szkolnego.
Nauczyciele zaangażowani w prace komisji otrzymają zaświadczenie o współpracy.
Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator konkursu: Paweł Kocemba
Adres e-mail: pawel.kocemba@sp343.edu.pl
Prace konkursowe stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do wykorzystania
bez honorariów prac konkursowych w celu publikacji.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zgłoszenie uczniów do udziału w drugim etapie
DZIELNICOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„LEGENDA O ŚW. MIKOŁAJU”
Zgłaszam uczniów
Szkoły Podstawowej nr.................
ul.....................................................
................ Warszawa
do udziału w II etapie Dzielnicowego Konkursu Literackiego „Legenda o św. Mikołaju”.

L
p.
1.

IMIĘ I NAZWISKO

2.

3.
(Prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Dane osoby zgłaszającej:
Imię i nazwisko ………………………………
Adres e-mail …………………………………

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

ZAŁĄCZNIK nr 2
Deklaracja współpracy z Komisją Dzielnicowego Konkursu Literackiego
„Legenda o św. Mikołaju”

Deklaruję gotowość do udziału w pracach Komisji Dzielnicowego Konkursu „Legenda o św.
Mikołaju”.

Imię i nazwisko ………………………………….…………....
Adres mailowy ……………………………………………..…
Szkoła:


adres - ………………………………………….……



numer telefonu - ……………………………………..



telefon kontaktowy - ………………………………….

ZAŁĄCZNIK nr 3

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: …………………………….…………………………
przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty ul.
Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa, w celu: udziału w Dzielnicowym Konkursie Literackim
„Legenda o św. Mikołaju” w zakresie: imię, nazwisko, nr szkoły i klasy.
………………..………………………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego
Jednocześnie zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z póź. zm.), wyrażam/ nie wyrażam*
dobrowolną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas jego/jej pobytu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im.
Matki Teresy z Kalkuty ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa - w związku z powyższym konkursem,
bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Niniejsza zgoda:
a) nie jest ograniczona ani czasowo ani terytorialnie;
b) obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium;
c) dotyczy

umieszczania

wizerunku

na

stronach

internetowych

oraz

na

profilach

portali

społecznościowych placówki, w gazetach, Internecie;
d) dotyczy wykorzystywania wizerunku w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu
promocję zajęć i eventów organizowanych przez SP 343 w Warszawie.
Wizerunek, o którym tu mowa 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.

……………………………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

ZAŁĄCZNIK nr 4
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO)
informujemy, że w związku z danymi osobowymi Pani/Pana dziecka:
1.

Administratorem

danych

osobowych

w

Szkole

Podstawowej

z

Oddziałami

Integracyjnymi

nr

343

im. Matki Teresy z Kalkuty jest Dyrektor Szkoły z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa. e-mail:
sp343@edu.um.warszawa.pl.
2.

W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; e-mail:
inspektordanychsp@gmail.com;

3.

Dane będą przetwarzane w celu promocji zajęć i eventów organizowanych w związku z konkursem „Legenda o św.
Mikołaju” w Szkole Podstawowej nr 343 w Warszawie, na podstawie Pani/ Pana zgody- art. 6 ust. 1 lit a) RODO;

4.

Odbiorcą danych osobowych mogą być:
a.

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.

inne

podmioty,

które

na

podstawie

stosownych

umów

podpisanych

ze

Szkołą

Podstawowa

nr 343 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor SP343 w Warszawie
5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do promowania działań placówki w związku z konkursem: Dzielnicowy
Literacki Konkurs „Legenda o św. Mikołaju”, ale nie dłużej niż do końca roku szkolnego;

7.

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania
(w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8.

Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie
art. 21 RODO nie przysługuje;

9.

Ma Pani/ Pan prawo do przenoszenia danych;

10. Ma Pani/ Pan prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych osobowych (nie dotyczy wizerunku) skutkuje brakiem
możliwości wzięcia udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „Legenda o św. Mikołaju”. Brak zgody na użyczenie wizerunku
dziecka nie skutkuje żadnymi sankcjami.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Przyjąłem/ łam do wiadomości i stosowania:

…………….……………………..……………
data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego

