REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SYTUACJACH
CODZIENNYCH”
rok szkolny 2018/2019
I. ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie
Tel. 22-7153477 /budynek przy Alei Kalin/
Tel/fax: 22-7153478 /budynek przy Alei Kalin/
Koordynator konkursu: Ewa Kot
Tel. 601 684 958
e-mail: kotewa@wp.pl
II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat ochrony danych osobowych
poprzez prace plastyczne przedstawiające sytuacje życia codziennego, w których uczestniczą
dzieci i młodzież lub których mogą być świadkami – jak odebranie paczki od kuriera czy
wizyta u lekarza, które mogą wiązać się z wykorzystywaniem ich danych osobowych.
Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie w formie plastycznej istoty
bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony prywatności. Uczestnicy konkursu muszą sami
uświadomić sobie w jakich sytuacjach powinni szczególnie chronić swoje dane osobowe i nie
dać ich wykorzystywać, kiedy nie jest to niezbędne.
III. UCZESTNICY KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 - 8 szkół podstawowych, klas III
gimnazjów oraz klas 1-2 szkół średnich z terenu miasta i gminy Piaseczno.
IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Prace konkursowe należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail:
kotewa@wp.pl lub pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego,
ul. Świętojańska 18; 05-500 Piaseczno z dopiskiem ” Konkurs plastyczny RODO”
2. Termin nadsyłania prac zostanie podany na stronie internetowej Organizatora
(decyduje data wpłynięcia pracy do organizatora).
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora. Uroczyste
wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie, w terminie
ustalonym po zakończeniu konkursu, o którym zostaną poinformowani wszyscy
laureaci. Przewidywany wstępnie termin zakończenia konkursu to 29.03.2019r.

4. Praca konkursowa to praca plastyczna wykonana w technice papierowej lub cyfrowej.
Maksymalny format pracy A3.
5. Praca przekazana na konkurs musi być dziełem własnym ucznia, wcześniej nigdzie
niepublikowanym.
6. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace. Każda praca musi być
odpowiednio opisana i mieć załączone wymagane dokumenty (załączniki 1,2,3).
Dane te będą służyły do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace źle
podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe
uczestników będą pozyskane i przetwarzane wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
9. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-8 Szkoły Podstawowej oraz III klasa
gimnazjum i klasy 1, 2 szkol średnich. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką,
estetyka pracy i oryginalność.
10. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna, a nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
11. Autorzy zgadzają się na ekspozycję, publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac
na wszelkich polach eksploatacji.
12. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie i w siedzibie
organizatora.
13. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do: a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu; b) odstąpienia od organizowania konkursu bez
podania przyczyny; c) nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości
przekazanych prac; d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami
regulaminu.
Koordynator konkursu z ramienia Organizatora:
Ewa Kot

