sam

a
i
Napisz

.
pisarz/pisarka masz moc

P

, moc kreowania...

wyb

do
Obok tekstu zadbaj

(
;).

Twojej
od wielu lat inspiruje
historii
,

komiks

, a nawet

w

formie

opowi

,

.
zachwyci nawet najbardziej

.
Zapraszamy

Organizatorzy, partnerzy i patroni

Konkurs od 2016 roku
Mazowieckiego Kuratora O

,
.

2021/2022

REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

XX Powiatowy Konkurs
Adresaci: Uczniowie klas III VIII
Cele konkursu:
promowanie

i terenu

nie do podejmowania
Terminy: Prace konkursowe
pocztowego)
09Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka

autora pracy
17.03.2022 roku
o

wynikach

do 14.03.2022 roku.
17.03.2022

telefonicznie/mailem
www.sp22.pl

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie w przewidzianym terminie
ym
i
rodzica/opiekuna
przetwarzania danych osobowych,
rozpowszechniania wizerunku oraz praw autorskich
.
2. T
pracy
.
3.
merytorycznego pracy
lub rodzic.
4. Konk
etap szkolny - organizuje i przeprowadza
psze
je do dalszego etapu konkursu,
etap powiatowy - ocena
konkursu.
5.
strona literacka
walory artystyczne,
i ortograficzna); szata graficzna
6.
zy nagrody (I, II i III miejsce) oraz 2
z kategorii (I kat. uczniowie kl. III - IV, II kat. - uczniowie kl. V VI, III kat. - uczniowie kl. VII -VIII).
Organizator
kategorii i
7. Laureaci otrzyma
rzeczowe.
8. Nauczyciele otrzyma
9.
prac. Prace
nie mo
w innych konkursach,
. Nie mo
ch
sprzecznych z przepisami prawa i zasadami etyki.
10.
prac.
11.
na
konkursowej i jej
wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji.
12.
.
13.
Kontakt w sprawie konkursu: tel. 603 700 167, e-mail: biblioteka@sp22.pl
www.sp22.pl

.........................................

do 21.01.2022 roku (decyduje data stempla

.........................................
Klasa/wiek
.........................................

.........................................
-mail i telefon opiekuna merytorycznego, np. nauczyciela, rodzica
.........................................

Klauzula informacyjna
1.

Z

2.
3.
4.

W
konkursie.
W
Z

5.

P

6.

-

literackiego

raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1)

warunki.

ww.
.

2.
3.

tkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia
naruszenia ich praw odpowiada uczestnik konkursu.
Z
bez ograniczenia
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
a)
b)
c)

1.

Administratorem danych osobowych jest:
ul.
-403, 024-364-40-27 e-mail: sekretariat@sp22.pl, reprezentowana przez dyrektora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@zjoplock.pl, tel. 24 367 89 34

4.
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonan
organizatora konkursu, na potrzeby organizacji,

przeprowadzenia i promocji konkursu;

rozpowszechnia

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) w zakresie rozpowszechniania wizerunku oraz
publikowania informacji o uczestnikach konkursu.

w wersji papierowej lub/i ele

u na stronie internetowej organizatora oraz w mediach/wydawnictwach
z wykorzystaniem

Internetu.

5.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jes

w dowolnym momencie. Wycofanie
j
kursu ma charakter

cy konkursowej oraz zezwalania
do celu wskazanego w pkt.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
anizatora

konkursu

6.
7.

statutow organizatora konkursu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem
osobowe podmi

oraz

e internetowej
w konkursie.

starczanie lub utrzymanie

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
- autora pracy, zarejestrowanego podczas brania

8.
9.
10.
11.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
pracy wraz
i informacjach o tym konkursie oraz jego wynikach.
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

12.

okres
zetwarzane do czasu wycofania zgody. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
waniu decyzji, w tym profilowaniu.
.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

prawo do sprostowania danych
prawo do ograniczenia przetwarzania
prawo do przenoszenia danych
prawo wniesienia sprzeciwu

-193 Warszawa),

