Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego
„Moje dane, moja prywatność”
W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Twoje dane, twoja sprawa”
1. CEL KONKURSU
Celem konkursu „Moje dane, moja prywatność” jest:
 Zachęcenie dzieci do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności
i danych osobowych poprzez twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ten temat.
 Zwrócenie uwagi pedagogów na konieczność upowszechniania problematyki ochrony
danych osobowych wśród dzieci.
 Wyłonienie laureatów, którzy wykażą się wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki
konkursu i przygotują najlepsze prace literackie na temat prawa do prywatności i ochrony
danych osobowych.
 Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swoich prac, a pedagogom wymianę
doświadczeń.

2. ORGANIZATOR KONKURSU


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej
w Olsztynie, która jest realizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego
„Twoje dane-twoja sprawa”.

3. UCZESTNICY KONKURSU


W konkursie mogą wziąć udział uczniowie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: klasy I-III, IVVIII, GIMNAZJUM oraz SZKÓŁ PONADGIMNAJZALNYCH z województwa
warmińsko-mazurskiego.

4. PRACA KONKURSOWA
Praca powinna być przygotowana w następującej formie:
Forma pracy : wiersz lub fraszka na temat:„Moje dane, moja prywatność”.
Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (14).
 Każda praca powinna zawierać informację z imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora
nazwą i adresem szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela przygotowującego
uczniów do konkursu.
 Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu i mogą być
wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.

5. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU


Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.



Prace konkursowe należy dostarczyć lub nadesłać w terminie do 30 kwietnia 2019r.
do p. Moniki Ostrowskiej na adres:
Szkoła Podstawowa nr 30
im . Marii Zientary-Malewskiej
ul. Pieczewska 10 10-699 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs Literacki – Monika Ostrowska”



Każda biorąca udział w konkursie placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac z każdego
poziomu wiekowego.

6. WYNIKI KONKURSU




Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
Wyłonienie zwycięzców nastąpi najpóźniej do 31 maja 2019r.
Organizator konkursu do 25 maja 2019r. powiadomi laureatów konkursu drogą telefoniczną
lub mailową o terminie podsumowania konkursu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z
powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu pocztowego.
 Do konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie te prace, które wpłyną pod wskazany
adres do 30 kwietnia 2019r.


Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jury konkursu.



Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr Oceny zdjęć dokona jury powołane przez
organizatora. Decyzje jury są ostateczne. Prace nie zostaną zwrócone.133 poz.833 z póz.
zm.).

Oświadczenie prawnego opiekuna autora pracy
Wyrażam zgodę na udział
………………………………………………………………………………… .
(imię i nazwisko autora pracy)
w konkursie pt. „Moje dane, moja prywatność” organizowanym przez
Szkołę Podstawową Nr 30 w Olsztynie im. Marii Zientary-Malewskiej.
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy:
………………………………………………………………………………
Wiek: ………….
Dane teleadresowe szkoły:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela/ numer telefonu
: ……………………………………………………………………..
Adres e-mail szkoły lub nauczyciela
………………………………………..
____________________________
Czytelny podpis prawnego opiekuna autora pracy

_________________
data

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że przedłożona praca literacka pod tytułem:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
została wykonane przeze mnie samodzielnie.

....................................................................
czytelny podpis
…….......................................
data

