Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 17 w Białymstoku
ul. Rzemieślnicza 12/3 tel. 85 653 07 84

ogłasza

III Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem
„ Szczęście oczami dziecka”
Cele konkursu:




rozwijanie zdolności poznawczych i plastycznych dzieci,
uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata,
pomoc w rozwijaniu umiejętności wyrażenia swoich emocji w formie plastycznej.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół integracyjnych i placówek kształcenia specjalnego.
2. Format i technika prac dowolna.
3. Prace należy dostarczyć do dnia 31.10.2018 r. do świetlicy szkolnej.
4. Każdą pracę należy czytelnie opisać podając na odwrocie pracy:
 imię i nazwisko ucznia, klasę,
 adres i nazwę placówki z numerem telefonu,
 imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
5. Prace przechodzą na własność organizatorów
6. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację wyników konkursu na stronach
internetowych i tablicach informacyjnych organizatora oraz powiadomienie o wyniku drogą
telefoniczną.
7. Prace rozpatrywane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 przedszkola
 uczniowie klas I- III szkół podstawowych
 uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych
 uczniowie klas VII- VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych
8. Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, zwracając
szczególną uwagę na samodzielność wykonania, estetykę pracy, pomysłowość i zgodność z tematem.
9. Osoby nagrodzone powiadomione zostaną telefonicznie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!
Organizatorzy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
ul. Rzemieślnicza 12/3 15-773 Białystok
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu- „III Międzyszkolny Konkurs
Plastyczny pod hasłem Szczęście oczami dziecka” oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na
publikację wizerunku i wyników na stronach internetowych i tablicach informacyjnych organizatora;
4. dane osobowe przechowywane będą do końca bieżącego roku szkolnego 2018/2019
5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 17
Specjalnej w Białymstoku ul. Rzemieślnicza 12/3 15-773 Białystok

w zakresie związanym z

działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.;
9. podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

