
 

 

 

 

 

 

 

 

MÓJ SPOSÓB NA NUDĘ 

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie fotograficznym  

„Mój sposób na nudę”. 

 
Regulamin: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie. 

2. Organizatorem konkursu jest pedagog – Pani Dagmara Franas. 

3. Zadanie uczestnika polega na wykonaniu fotografii prezentującej ciekawy 

sposób na aktywne spędzanie czasu   podczas nauczania zdalnego. 

4. Fotografie w formacie jpg należy wysłać do 8 maja 2020r. na adres mailowy: 

pedagog@sp.jedrzychow.pl 
5. Prosimy, aby na fotografiach nie było widocznych twarzy (np. postać 

odwrócona tyłem, pokazanie samej aktywności, wytworu pracy itd.) 

6. Nagrody otrzymają laureaci trzech pierwszych miejsc. Zaplanowano również 

dwa wyróżnienia. 

7. Do wysłanej fotografii należy dołączyć zgodę w formie elektronicznej. Treść 

zgody dostępna jest w załączniku. 

8. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2020r. 

9. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie szkoły od dnia 14 maja 2020r. 

10. Pytania dotyczące udziału w konkursie proszę wysyłać na podany wyżej adres 

mailowy. 
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Zgoda na rodziców /opiekunów prawnych 

 na udział dziecka w Konkursie „Mój sposób na nudę” 
 
1. Imię i nazwisko ucznia, 
  
2. Klasa, do której uczęszcza uczeń, 
 
 wyrażam zgodę na udział córki/ syna* w ww. konkursie organizowanym przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi 
w Jędrzychowie. 
 Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/-am się i akceptuję postanowienia 
zawarte w regulaminie opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 
 Ponadto oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w 
tym umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły  wraz podaniem imienia, 
nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu w 
trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, s.1). 
 
 
Miejscowość i data                                                                 Podpis (komputerowo) 

 


