Regulamin VI Powiatowego Konkursu Integracyjnego
„Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”
Temat konkursu: „Świąteczne pierniczki”
Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie,
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 28 w
Częstochowie
Cele konkursu:


pogłębianie wiedzy o tradycjach cukierniczych,



zapoznanie z zawodem cukiernika,



rozwijanie inicjatywy i kształcenie wyobraźni twórczej uczniów,



prezentacja własnych dokonań twórczych,



uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,



rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,



kształtowanie umiejętności wypowiadania się przez kreacje artystyczną,



rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych i kulinarnych u dzieci.

Warunki udziału w konkursie:
1.Temat: Świąteczne pierniczki
2.Konkurs skierowany jest do:
a) grup przedszkolnych,
b) uczniów klas I – VIII szkół podstawowych,
c) uczniów szkół specjalnych,
3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pierniczka o wymiarach minimalnych
zbliżonych do formatu A5 lub większych.

4. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne, samodzielnie wykonane.
5. Każda z prac powinna zawierać: imię i nazwisko autora pracy, kategorie wiekową, nazwę
przedszkola/szkoły, mail do przedszkola/szkoły.
6.Prace (wraz z dołączonym oświadczeniem na przetwarzanie danych osobowych) należy
złożyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 10 grudnia 2021 roku do godziny 15.00
na jeden z adresów:
Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki
ul. Okólna 31/39
42-218 Częstochowa

Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy nr 5
ul. Św. Barbary 9/11
42-200 Częstochowa
8.Oceny nadesłanych prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: pedagog szkolny,
doradca zawodowy, nauczyciel plastyki.
9. Kryteria oceny prac:
• kształt, dekoracja pierniczka,
• technika wykonania,
• estetyka wykonania,
• kreatywność i samodzielność wykonania.
10. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Prace nadesłane po
wyznaczonym terminie lub zniszczone nie będą podlegać ocenie jury.
11. Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc i 3 wyróżnień otrzymają nagrody i dyplomy.
12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc równorzędnych.
13. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
www.sp41.czest.pl

Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 41 - Bożena Górniak, Katarzyna Pulcer
Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 - Renata Barczak, Ewa Rak

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) – dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie
Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

a.
b.
c.
d.

adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39, 42-218 Częstochowie
numer telefonu: 343613886
adres e-mail: sekretariat.sp41czest@gmail.com
Elektroniczną
Skrzynkę
urzedug12czest

Podawczą

ePUAP

httpsepuap.gov.plwpsportalstrefa-klientakatalog-sprawprofil-

2. Kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest ze pośrednictwem
iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 370 63 14.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

elektronicznej:

a.

Dane osobowe podane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym lub później w trakcie trwania Konkursu
przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i
przeprowadzenie Konkursu oraz ogłoszenie jego wyników /publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich
prac na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W tym przypadku podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do spełnienia powyższego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości udziału w Konkursie.

b.

Wizerunek i dane osobowe tj. imię, nazwisko, wiek/klasa, nazwa szkoły i osiągnięcie, zdjęcia uczestnika, zdjęcie
pracy zostaną upublicznione w celu promowania i informowania o działalności organizatora Konkursu na podstawie:



4.

poczty

wyrażonej zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej brak jest
równoznaczny z niepublikowaniem danych osobowych w przestrzeni publicznej i nie powoduje żadnych
negatywnych konsekwencji
 prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, jaki określony jest w pkt. 3 b, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f. W tym przypadku dane osobowe, w szczególności wizerunek rozpowszechniane będą na podstawie
art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*.
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na
podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty uprawnione do obsługi doręczeń
(Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
(Epuap itp.) podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma
zapewniająca hosting strony internetowej.
Ponadto dane osobowe będą udostępnianie, w szczególności w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook. W
powyższym przypadku szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w politykach
prywatności tych portali.

5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
który dostępny w sekretariacie szkoły.
W przypadku danych określonych w w pkt. 3 lit. b dane będą przetwarzane do momentu ustania określonego tam celu
przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.

6.

Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. usunięcia danych osobowych;

e. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
f.

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ;

g. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, tel. 22 531 03 00).
7.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*„Zezwolenia nie wymaga rozpowszechniane wizerunku (…) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. ( Dz. 2019 poz. 1231)

Załącznik nr 1
Do Regulaminu VI Powiatowego Konkursu Integracyjnego
„Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”
Częstochowa, dnia ………………..r.
……………………………………..
(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku ucznia
w ramach VI Powiatowego Konkursu Integracyjnego
„Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”
Ja niżej podpisany/a, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oświadczam,
że wyrażam dobrowolną zgodę na nieodpłatne, wielokrotne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku
mojego dziecka dowolną techniką i w dowolnej formie przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana
Matejki w Częstochowie i Zespół Szkół Specjalnych Nr 28 w Częstochowie
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy nr 5 w postaci fotografii utrwalonych podczas V
Powiatowego Konkursu Integracyjnego „Zostań cukiernikiem na święta – hobby a może zawód?”
przez Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie i Zespół Szkół Specjalnych Nr 28
Szkoła Specjalna Przyspasabiająca do Pracy nr 5 w Częstochowie.
Ponadto szkoła może także każdorazowo podpisać rozpowszechnianą fotografię imieniem,
nazwiskiem, nazwą szkoły, informacją o klasie/wieku lub osiągnięciu ucznia.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu promowania i informowania o działalności organizatora
Konkursu, za pośrednictwem:
 strony internetowej: www.sp41.czest.pl
 serwisów społecznościowych:
 kroniki szkolnej
 gazetki szkolnej Cela 41
 gablot / tablic informacyjnych na korytarzu szkolnym,
 wydawnictw szkolnych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich zdjęć z udziałem
mojego dziecka wykonanych przez szkołę.
Szkoła
decyduje
o
terminach,
sposobach
i
formach
utrwalenia
oraz rozpowszechniania każdego utrwalonego wizerunku.
Wizerunek może być użyty do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu
(koloryzacji, kadrowania i kompozycji, obróbki graficznej).
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej zawartej w Regulaminie Konkursu.

.....................................................................................
(czytelny podpis rodzica)

