
            

  Regulamin Gminnego Konkursu 
,,Zdalne nauczanie to dopiero jest wyzwanie”

§ 1 
ORGANIZATOR KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zdalne nauczanie to dopiero jest wyzwanie”
i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  im.  Tadeusza  Kościuszki
w Jonkowie, 

3. Osobami  upoważnionymi  do  udzielania  informacji  na  temat  Konkursu  są  Anna
Szatkowska, Sylwia Kowitz-Łońska.
 e-mail: spjonkowo@jonkowo.pl ,lub sylwia.spjonkowo@gmail.com

4. Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie www.spjonkowo.edupage.org

§ 2 
CELE KONKURSU

1. Kształtowanie wśród uczniów wartości: uczciwości, dobra, prawdy podczas nauczania
zdalnego.

2. Zachęcenie  nauczycieli  i  uczniów  do  czynnego  zainteresowania  się  szukaniem
wartości,  odkrywania  i  doświadczenia  ich  wraz  z  wychowankami  w tym trudnym
czasie zdalnego nauczania.

3. Promocja  projektu  edukacyjnego  „Podróż  ku  wartościom”,  który  realizujemy
w Naszej  Szkole.  Proponowany  system  wartości  obejmuje  uniwersalne  wartości
moralne. W każdym miesiącu wdrażamy uczniów do kształtowania jednej wartości.
Uczciwość,  prawdomówność,  poszanowanie  prawdy  jest  w  czasie  nauki  zdalnej
wystawione na próbę. 

4. Rozwój umiejętności plastycznych i filmowych wśród dzieci i młodzieży. 

§ 3 
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych klas od I – III
i klas IV – VIII z terenu gminy Jonkowo zwanych dalej „Uczestnikami”. 

2. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
• klasa  I-III  –  ,,Uczciwość,  prawda  w  zdalnym  nauczaniu’’  –  praca  plastyczna

wykonana w dowolnej technice (kolaż, komiks, wyklejanka, plakat, mapa myśli, itp.) 
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• klasa  IV-VIII  –  ,,Uczciwość,  prawda  w zdalnym nauczaniu’’  –  filmik  nakręcony
telefonem

3. Konkurs trwa w okresie do 30.01.2021
4. Termin nadsyłania prac kończy się z dniem 30.01.2021
5. Prace opatrzone imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły, wraz z załącznikiem 

nr 1, który podpisuje rodzic/opiekun prawny dziecka chcącego wziąć udział 
w Konkursie, należy przesyłać na adres mailowy szkoły: spjonkowo@jonkowo.pl

6. Wymagania: 
• praca plastyczna – format pracy max. A4, technika dowolna, zdjęcie pracy w JPG

lub praca zapisana w pliku PDF,
• filmik  –  film  zgłoszony  do  konkursu  powinien  zostać  nakręcony  przy  pomocy

telefonu komórkowego, maksymalny czas trwania: 2 minut.
7. Laureaci otrzymają dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
8. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  bezpłatnej  publikacji  prac  konkursowych

na stronie internetowej organizatora Konkursu, gminy.
9.  Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady konkursu

zawarte w niniejszym regulaminie.

§ 4 
SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA

1. Konkurs  rozstrzyga  trzyosobowa  komisja  konkursowa,  dalej:  Komisja  powołana
przez Organizatora. 

2. Komisja  dokona  oceny  wykonanej  pracy,  po  czym  wyłoni  zwycięzców  spośród
uczestników dwóch grup Konkursu.

3. Zwycięzcy otrzymają nagrodę, o której mowa w § 3 Regulaminu. 
4. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany

przez  wszystkich  członków Komisji.  Nagrody  zostaną  dostarczone  do  sekretariatu
szkół laureatów w terminie do 7.02.2021 r. 

5. Wyniki  Konkursu  zostaną  opublikowane  03.02.2021r.  na stronie  Organizatora
www.spjonkowo.edupage.org

§ 5 
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik  Konkursu  zgłaszając  pracę  konkursową  oświadcza,  że  jest  oryginalna,
nie narusza praw osób trzecich i wykonał ją samodzielnie.

§ 6 
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. 

2. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu
do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub usunięcia. 

3. Dane  będą  przetwarzane  w  celu  przeprowadzenia  niniejszego  Konkursu,
zaprezentowania  przez  Organizatora  aktualnej  oferty  oraz  poinformowania
o nagrodzie i przekazania jej. 

4. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator. 
5. Podanie  danych  osobowych  jest  niezbędne  dla  potrzeb  przeprowadzenia  konkursu

i wydania nagrody.
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§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie
wystąpienia  przyczyn  od  niego  niezależnych,  prawo  przerwania,  przedłużenia
lub zmiany warunków lub terminów Konkursu,  w tym rozstrzygnięcia  o wynikach
Konkursu i przekazania nagród.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, wy-
rażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka*/ dziecka, którego jestem
opiekunem prawnym*…………………………………………………,
                                              (imię i nazwisko dziecka)

w zakresie, w jakim dane te niezbędne są do organizacji oraz udziału w konkursie międzysz-
kolnym pt. „Zdalne nauczanie to dopiero jest wyzwanie”. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że udzielona zgoda jest dobrowolna. 

………………………………………..…..

              (data, podpis osoby, której dane dotyczą)



Załącznik 2

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
NA ORGANIZATORÓW KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika konkursu ............................................................... 

Imię i nazwisko prawnego opiekuna uczestnika konkursu .......................................……….

Adres zamieszkania uczestnika konkursu ........................................................... 

Nazwa szkoły, do której uczęszcza dziecko ……………………………………………… 

Jako  opiekun prawny uczestnika  gminnego  konkursu  „Zdalne nauczanie,  to dopiero jest
wyzwanie” oświadczam, iż jestem uprawniony do przeniesienia  majątkowych praw autor-
skich do pracy plastycznej w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu. Jako opiekun
prawny przenoszę nieodpłatnie na Organizatora konkursu prawa autorskie do pracy w zakre-
sie wskazanym w niniejszym oświadczeniu, a Organizator konkursu oświadcza, iż przyjmuje
prawa autorskie do pracy plastycznej. 

Prawa autorskie przechodzą na Organizatora w momencie podpisania niniejszego oświadcze-
nia i dają Organizatorowi prawo do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządza-
nia pracą. Organizator nabywa prawa autorskie na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego;
2) wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Zamawiającego
oraz wyświetlanie pracy plastycznej pod adresami domenowymi Zamawiającego;
3) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie.
Jako opiekun prawny autora pracy gwarantuję, że jest ona autorstwa mojego podopiecznego i
że w związku z jej wykonaniem  i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależ-
nych na Organizatora konkursu, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich.

………………………………………
                                                           (Data i podpis opiekuna prawnego)



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na  podstawie  art.13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję,
że:

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusz Kościuszki
w Jonkowie reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą pod adresem 11-042 Jonkowo
ul. Ks. Jana Hanowskiego 29  (tel. 089 – 512 – 92 – 21,
e-mail: spjonkowo@jonkowo.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Admini-
stratora. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja konkursu szkolnego.

4. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO (tj.
zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie
danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w projekcie.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwa-
rzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji konkursu
pt. ,,Uczciwość, dobro, prawda’’.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegać
profilowaniu.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy (obej-
mujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące
prawa:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 żądania  usunięcia  danych,  o  ile  znajdzie  zastosowanie  jedna  z  przesłanek z art. 17
ust. 1 RODO,

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo złożenia skargi
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą
ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora,  mającym dostęp do
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora chyba,
że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych
będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj.  


