ZAPROSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 6 w Zabrzu
ma przyjemność zaprosić uczniów klas I-VII do wzięcia udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Kartka urodzinowa dla Królowej Elżbiety II
Zbliża się 95 rocznica urodzin Królowej Elżbiety II. Królowa obchodzi swoje urodziny
dwukrotnie. Pierwsze „właściwe „ urodziny obchodzi 21 kwietnia i spędza je w gronie
najbliższych osób. Drugi raz zaś Jej Królewska Mość świętuje to doniosłe wydarzenie
w miesiącu czerwcu. Wówczas to w Londynie odbywa się okazała PARADA NA CZEŚĆ
KRÓLOWEJ ZWANA TROOPING THE COLOUR.

1. Cel konkursu
⚫

kultywowanie tradycji wysyłania kart okolicznościowych,
artystycznej, zainteresowanie kulturą Wielkiej Brytanii;

rozwój

wrażliwości

⚫

umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, rozwijanie zdolności
plastycznych oraz językowych dzieci i młodzieży;

⚫

kształtowanie umiejętności projektowania i tworzenia kart okolicznościowych,

2. Zakres pracy
⚫

przygotowanie własnoręcznie zrobionej kartki urodzinowej dla Królowej Elżbiety II

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – VII Szkół Podstawowych w Zabrzu.

4. Regulamin konkursu i warunki uczestnictwa:
•

rozmiar pracy: kartka składana w formacie A5

•

życzenia w języku angielskim napisane na białej kartce

•

każdy uczestnik może przygotować tylko 1 kartkę

•

prace powstałe podczas konkursu przechodzą na własność Organizatora
z przeznaczeniem na cele promocji działalności statutowej placówki oraz cele
archiwalne, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem
majątkowym
praw
autorskich
na
rzecz
Organizatora
bez
prawa
do wynagrodzenia twórcy oraz z wyrażeniem zgody na ich publikację bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych

•

praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko, klasę, nazwę adres i nr telefonu szkoły
oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego

•

wraz z przesłaniem prac akceptują Państwo regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi konkursu, w tym publikację
pracy plastycznej (jej reprodukcji), imienia i nazwiska uczestnika oraz wyniku na stronie
internetowej szkoły i na mediach społecznościowych (Facebook)

•

do pracy konkursowej należy załączyć zgodę na udział (załącznik 1)

•

praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna
od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie
może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych
osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na
celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie
uznawanych za wulgarne i obraźliwe

•

uczestnik gwarantuje, że praca konkursowa jest wynikiem jego twórczości –
odpowiedzialność za naruszenie przez wykonaną pracę jakichkolwiek praw osób
trzecich w całości obciąża uczestnika konkursu

5. Kryteria oceny
•

estetyka wykonania, oryginalność, pomysł, wrażenia artystyczne, precyzja wykonania
w dowolnej technice plastycznej, ciekawa treść życzeń.

6. Termin nadsyłania prac
•

do 9 kwietnia 2021 roku

Prace proszę kierować na adres:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Zabrzu
41-800 Zabrze, ul. Klonowa 23
(Prace można składać osobiście wrzucając do białej urny znajdującej się w szkole lub przesłać
pocztą)

7. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
•

Trzy najlepsze prace zostaną przesłane do Pałacu Buckingham. Na wykonawców
najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

•

Ogłoszenie wyników w dniu urodzin królowej Elżbiety II, czyli 21 kwietnia. Zwycięzcy
zostaną poinformowani drogą telefoniczną. Wtedy też zostanie przekazana informacja
dot. odbioru nagród, dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli przygotowujących.
Decyzja jury jest nieodwołalna.

•

Wyniki konkursu zostaną również podane do publicznej wiadomości w mediach
społecznościowych
oraz
na
stronie
internetowej
Organizatora
https://www.sp6.zabrze.pl/

Nauczyciele organizujący konkurs:
Agata Cybulska – agatacybulska0@gmail.com
Marta Mazur –marta.mazur3@op.pl

8. Ochrona Danych Osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Szkoła
Podstawowa nr 6 z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Klonowej 23. Administrator wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych
nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
edyta@informatics.jaworzno.pl
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO**, czyli na
podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle
określonym celu, wskazanym poniżej. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa
dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej
organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również
jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody
przez osobę, której dane dotyczą.
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych
w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowane.
**RODO – Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załącznik 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział mojego dziecka
……..……………………………………………………………………………..
( Imię i Nazwisko dziecka)
w Międzyszkolnym Konkursie Kartka urodzinowa dla Królowej Elżbiety II organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 6 w Zabrzu.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na publikację danych mojego dziecka tj. imię, nazwisko, wiek na stronie
internetowej

szkoły

https://www.sp6.zabrze.pl/

oraz

na

Facebook’u

placówki

-

https://pl-

pl.facebook.com/sp6zabrze/1 w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji zgodnie
z regulaminem.
Oświadczam tym samym, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego treść.
* niepotrzebne skreślić

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana

………………………, dn. ………………….. r
( miejscowość i data)

.………………………………………
( Podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono w Regulaminie Konkursu
dostępnym w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.

1

W tym wypadku administratorem danych staje się Facebook, informacje na temat zasad przetwarzania przez
niego danych osobowych znajdują się na stronie portalu. Dyrektor Placówki czuje się w obowiązku
poinformować Państwa, że NIE JEST Administratorem Danych Osobowych publikowanych na FB. W
związku z czym NIE MOŻE zapewnić Państwu w tym miejscu publikacji przysługujących Państwu praw
dotyczących danych osobowych, w szczególności usunięcia danych i prawa do zapomnienia.

