Aneks do regulaminu Powiatowego
Konkursu literackiego:
„ Piszę do Ciebie, święty Józefie”
Organizatorzy Powiatowego Konkursu Literackiego: „Piszę do Ciebie, święty Józefie…”
wprowadzają zmiany w regulaminie konkursu ze względu na trudności spowodowane
pandemią.
Organizator:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Kmicica 23, 59-100
Polkowice



osoba do kontaktu: Małgorzata Kosińska, e-mail: m.kosinska@sp1.polkowice.pl

Patronat: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
Nagrody:
Nagrody za I miejsce w każdej kategorii ufundowane zostaną przez Powiatowy Ośrodek
Doradztwa Metodycznego, natomiast nagrody za II i III miejsce dziekan parafii św. Michała
Archanioła w Polkowicach, ks. Jarosław Święcicki
Adresat:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych Powiatu
Polkowickiego i polega na odręcznym napisaniu listu do świętego Józefa.
Czas trwania konkursu/ Etapy konkursu:
1. Konkurs na etapie szkolnym rozstrzygany jest przez komisje szkolne.
2. Wybrane przez komisje szkolne (2 w każdej kategorii wiekowej) należy dostarczyć na
adres szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego, ul. Kmicica 23, 59100 Polkowice) z dopiskiem „Piszę do Ciebie, święty Józefie…” w terminie do dn. 28
maja 2021 (liczy się data wpływu) lub na adres: m.kosinska@sp1.polkowice.pl
3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 11 czerwca, a wyniki opublikowane zostaną na
stronie szkoły – www.sp1.polkowice.pl do 14 czerwca 2021 r.
Jury:
Komisję konkursową powołuje organizator. W skład komisji wchodzą nauczyciele języka
polskiego oraz religii.

Zasady uczestnictwa:
1. List powinien być napisany odręcznie w dowolnym formacie. Praca nie może być
przestrzenna.
 Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII- VIII.
2. Podczas oceny pracy pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 zgodność z tematem,
 atuty literackie,
 pomysłowość,
 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
 staranne i estetyczne pismo odręczne,
 ogólny wyraz artystyczny.

3. Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów.
4. Do pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami zawierającą
następujące dane:
- imię i nazwisko autora pracy,
- klasę,
- nazwę szkoły wraz z adresem,
- imię i nazwisko opiekuna.
5. Do pracy należy dołączyć także zgodę na publikację wizerunku ( załącznik do
regulaminu).
Laureaci/Nagrody:
1. Jury przyznaje nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii.
2. Nagrody zostaną doręczone laureatom bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.
Uwagi końcowe:
Regulamin dostępny na stronach internetowych: www.polkowice.edu.pl oraz
www.sp1.polkowice.pl

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

„Piszę do Ciebie, święty Józefie…”

L.p.
1

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………..
klasa
nazwa szkoły wraz z
adresem,

imię i nazwisko opiekuna

2.

Nazwisko i imię ucznia: ………………………………………………………..
klasa
nazwa szkoły wraz z
adresem,

imię i nazwisko opiekuna

Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE
Zgoda rodziców /opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia na udział w organizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 3 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach konkursie pn.:

„Piszę do Ciebie, święty Józefie…”
...........................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka/ ucznia)

.............................................................. ............................................................
(wiek, nazwa szkoły)

...........................................................................................................................
(dane rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………….
(kontakt: telefon, e-mail, adres)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażam zgodę na
zamieszczenie przez organizatora wizerunku uczestnika konkursu utrwalonego podczas wręczenia nagród na stronie
sp1@polkowice.pl oraz www.polkowice.edu.pl.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz
z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej organizatora konkursu, profilu w portalu społecznościowym (Facebook) oraz w innych formach utrwaleń.
Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie i jest autorstwa zgłoszonego uczestnika.

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. 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) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach przy ul. Kmicica
23.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Szkole Podstawowej nr 1 w Polkowicach jest Zdzisław Pólkowski.
Można się z nim kontaktować codziennie telefonicznie (nr telefonu +48 512084372) w godzinach od 6:00 do 22:00, za
pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie: z.polkowski@compexpert.pl oraz pisemnie kierując dokumenty na
adres firmy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach, ul. Kmicica 23, 59-100 Polkowice
3. Dane osobowe Pani / Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie
obowiązujących, a ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz w celu realizacji postanowień zawartych w
podpisanych umowach cywilno-prawnych,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących Pana / Pani jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960
r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.),
5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych Osobowych usługi,
które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia
technologicznego i organizacyjnego,
6. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz na czas ustalony w zawartych
umowach cywilno-prawnych,
7. Pani / Pan posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
8. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadku, gdy przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie przepisów prawa,
9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania
uniemożliwi Pani / Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw,
11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu
do państw trzecich.
…………………………………………

( miejscowość , data)

………………………………………...................................................

( podpis rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia)

