REGULAMIN
Zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
o tematyce związanej ze Skarpetkami, bohaterami książki Justyny Bednarek
„Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”
Konkurs ma na celu:
●

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;

●

promowanie literatury dla dzieci;

●

rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

Postanowienia ogólne:
1. Forma pracy: przestrzenna praca plastyczna – projekt pacynki Skarpetki,
bohatera książki Justyny Bednarek w wersji świątecznej.
2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną pracę.
3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były
wcześniej wystawiane i nagradzane.
4. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 12 stycznia 2022 r.,
dołączając informację zawierającą imię, nazwisko oraz klasę autora pracy oraz
dopisek „Skarpetkowe Święta”.
5. Do zgłoszenia należy dołączyć uzupełniony formularz oświadczeń rodziców/
opiekunów prawnych uczniów-autorów prac dostępny poniżej.
6. Z zebranych zgłoszeń zostanie stworzona wystawa konkursowa. Prace
przechodzą na własność Szkoły.
7. Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które zostaną nagrodzone.
8.Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora
konkursu;
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 stycznia 2022 r.
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Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy

Podpisanie niniejszego formularza oznacza, że rodzic lub opiekun prawny dziecka - autora pracy:
1) wyraża zgodę na jego udział w Konkursie „Skarpetkowe Święta”, organizowanym przez bibliotekę szkolną,
w szczególności na zgłoszenie jego pracy w ww. Konkursie;
2) zapoznał się z Regulaminem Konkursu i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz akceptuje opisane zasady
Konkursu;
3) potwierdza, że spełnia on wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, oraz wyraża
niezbędne ku temu zgody, w szczególności wskazane poniżej.
4) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu,
w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.
5) wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka autora pracy, nazwy
miejscowości, w której zamieszkuje i szkoły, do której uczęszcza, zgłaszającej jego pracę do konkursu we
wszelkich informacjach o Konkursie i jego wynikach oraz publikacjach i materiałach drukowanych w związku z
organizacją Konkursu, włączając w to publikację w publikacjach elektronicznych, na stronach internetowych, na
mediach społecznościowych, wystawach, etc.
6) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych dziecka - autora pracy
umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia dokumentacji konkursowej i realizacji konkursu. Niniejsza
zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i jest udzielana nieodpłatnie;
7) wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy plastycznej dziecka - autora pracy przez Organizatora
oraz jej publikację i rozpowszechnianie, w szczególności w celach konkursowych i promocyjnych, takich jak
rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacja w sieci Internet,
publikacja w innych materiałach promocyjnych, prezentowanie na wystawach, z zastrzeżeniem ujawnienia
nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie i
jest udzielana nieodpłatnie.
8) oświadcza, że jest świadomy dobrowolności podania danych oraz, że został poinformowany o prawie wglądu
do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze
zm.). Ustawa z dnia 4.02.1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.Dz.U. z2019 r. poz.1231, z 2020
r. Poz. 288)

.......................................
data i miejscowość

………………….........................................
podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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