Honorowy patronat nad konkursem sprawuje

XVII edycja
POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

Zdjęcia wyróżniających się prac konkursowych
z dotychczasowych edycji można obejrzeć na stronie
szkoły www.sp22.pl w zakładce Z życia szkoły.

W sprawie konkursu prosimy kontaktować się
z p. Iwoną Blank w godz. 8.00 - 14.00 tel. 603 700 167
e-mail iwona_blank@sp22.pl

SP nr 22 - Płock 2018

Na zwycięzców

czekają atrakcyjne nagrody.

Przewidujemy

przyznanie nagród głównych i wyróżnień w trzech kategoriach

Proponujemy Ci, abyś uważnie przyjrzał się swojej okolicy
- Twojej małej ojczyźnie.
Mieszkasz tu od dawna i może nie dostrzegasz tego,
co interesujące. Rozejrzyj się, a z pewnością zauważysz wokół
siebie wiele ciekawych miejsc, niecodziennych historii.
Każda mała ojczyzna jest wyjątkowa, więc…
rozbudź wyobraźnię,
uwolnij fantazję,

wiekowych (kl. III – IV, kl. V – VI, kl. VII-VIII). Komisja
konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

ZASADY

UCZESTNICTWA

Konkurs „Piszę książkę” adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych. Uczestnikami będą uczniowie, którzy w terminie
do 23 listopada 2018 roku dostarczą efekt swojej indywidualnej
i samodzielnej twórczości pisarskiej, ilustratorskiej i edytorskiej
(może to być np. opowiadanie, zbiór wierszy, komiks, pamiętnik…)

obudź natchnienie.
Niech twoja okolica stanie się centrum wydarzeń!
Opowiedz nam o nich.
Podpowiadamy Ci, że inspiracją mogą być ciekawe miejsca,
wydarzenia z najbliższej okolicy, otaczająca przyroda, wybrane
elementy lokalnej tradycji i kultury…

Do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie rodzica
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka
i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby konkursu.
Tekst oświadczenia w załączeniu.
Pracę konkursową wraz z wypełnioną metryczką (w załączniku) należy
przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
ul. Czwartaków 6

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Jury powołane przez organizatorów oceni:


stronę literacką (oryginalność, pomysłowość, poprawność
stylistyczną i ortograficzną)



szatę graficzną (pomysłowość i estetykę wykonania
oprawy, strony tytułowej, ilustracji)

09 – 403 Płock
z dopiskiem na kopercie: „Piszę książkę”

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019.
O szczegółach imprezy podsumowującej konkurs zainteresowanych
poinformujemy telefonicznie.

Metryczka autora pracy przygotowanej
na XVII Powiatowy Konkurs Literacki „Piszę książkę”

OŚWIADCZENIE
Proszę wstawić znak „X”

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………………….

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………..……..
(imię i nazwisko dziecka) w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę”
organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
im. Janusza Korczaka w Płocku.

Imię i nazwisko opiekuna …………………………………………………………………………………….

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………
Klasa ………………………….

Oświadczam, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.

…………………………………
podpis autora

…………………………………
podpis opiekuna

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka
w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Literackim „Piszę książkę”.
Jestem świadomy/a, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym
czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do
udziału w konkursie lub jej oceniania i wynagradzania przez organizatora.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka
zarejestrowanego podczas brania udziału w konkursie (w formie filmu i zdjęcia)
na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, portalu Facebook, do celów
promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej
wycofania.

Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu mojego dziecka wraz
z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska oraz klasy/nazwy szkoły.

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

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
mailowego: iod@zjoplock.pl
3. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie
Literackim „Piszę książkę” zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz
regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są
na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można
ją wycofać w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia
udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody
na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny.
Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku
Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
6. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty,
którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
7. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie
wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania
zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora
danych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych
z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
danych Osobowych.

