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KONKURS PLASTYCZNY
W związku ze zbliżającym się
Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia 2018)
zapraszamy dzieci uczęszczające do placówek oświatowych
(z terenu działania naszej Poradni) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
organizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Warszawie.
Temat prac:

„Mam koleżankę/kolegę – osobę z niepełnosprawnością”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI DOT. PRACY PLASTYCZNEJ
„Mam koleżankę/kolegę - osobę z niepełnosprawnością”

1. Organizatorem konkursu jest PPP nr 3 w Warszawie
2. Konkurs rozpoczyna się 15.10.2018 r. Kończy się w czwartek 15.11.2018r
o godzinie 12.00.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mam koleżankę/kolegę - osobę
z niepełnosprawnością”.
4. W konkursie mogą brać udział jedynie dzieci i uczniowie placówek oświatowych
warszawskich z terenu działania poradni (Żoliborz i część Bielan) od grup
5-ciolatków do klas III SP.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć osobiście (przez wychowawcę, nauczyciela)
w sekretariacie poradni do dnia 15.11.2018r do godziny 12.00. Nie przewiduje się
przyjmowania prac przesyłanych pocztą ani mailem.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną płaską techniką, w poziomie
na kartce formatu A4.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi dziecka, wykonanymi
bez pomocy rodziców, nauczycieli, wychowawców i innych osób trzecich. Nie mogą
to być prace wcześniej publikowane.
4. Dziecko/uczeń może przekazać na konkurs tylko jedną pracę. Z każdej grupy
przedszkolnej mogą wziąć udział w konkursie maksimum 3 prace. Podobnie
z każdej klasy szkolnej mogą wziąć udział w konkursie maksimum 3 prace.
5. Uczestnik konkursu (przy pomocy wychowawcy, nauczyciela) nadaje pracy tytuł,
podpisuje dane twórcy (Z TYŁU PRACY): imię i nazwisko, klasa/grupa
przedszkolna oraz nazwa przedszkola/szkoły wraz z adresem. Dane te będą służyć
do kontaktu organizatora z uczestnikami konkursu. W przypadku najlepszych prac,
dane zostaną opublikowane na stronie internetowej poradni wraz ze zdjęciami
prac.
6. Oprócz pracy plastycznej z danymi, wychowawca/nauczyciel dołącza podpisane
przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie – w załączniku do regulaminu.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa
do nagrody.
8. Prace niepodpisane wg wyżej wymienionych kryteriów, bez zgody
na przetwarzanie danych zostaną odrzucone.
9. Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność poradni.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu. W jury będą zasiadać minimum trzy osoby, w tym co najmniej jedna
osoba dorosła z niepełnosprawnością.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, przedstawione sytuacje związane
z niepełnosprawnością, przekaz społeczny, kolorystyka.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Poradni zdjęć zwycięskich prac oraz danych osób, które prace
wykonały. Wyniki zostaną opublikowane nie później niż dnia 3.12.2018 r.
4. Twórcy wszystkich prac finałowych otrzymają drobne upominki, a wszyscy
uczestnicy dyplomy.
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo
do nieprzyznania nagród w przypadku zbyt małej ilości prac, które wpłynęły.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, rodzic/opiekun prawny uczestnika zgadza się
na ekspozycję pracy na stronie internetowej PPP nr 3 w Warszawie.
2. Rodzice autorów prac zgadzają się na opublikowanie zwycięskich prac i fotografii
prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, rodzic/opiekun prawny uczestnika akceptuje jego
regulamin, z którym zapoznaje go nauczyciel/wychowawca dziecka..
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie PPP nr 3
w Warszawie.
5. Przekazując pracę na konkurs, rodzic/opiekun prawny uczestnika potwierdza,
że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu
w przypadku nagłej zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń, które
mogą mieć wpływ na konkurs.
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Załącznik nr 1
Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka…………………………………………………….(imię i nazwisko dziecka) w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu, oceny prac i publikacji zdjęć
najlepszych prac oraz danych osobowych dziecka na stronie PPP nr 3 ul. Felińskiego
15, 01-513 w Warszawie. Jednocześnie potwierdzam, że nie będę rościć praw
finansowych do pracy konkursowej mojego dziecka, publikacji jej zdjęcia na stronie
PPP nr 3 w Warszawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że
Administratorem danych osobowych wskazanych w regulaminie jest Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3. Administrator informuje, że dane osobowe nie
będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie
danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości wzięcia udziału przez dziecko w konkursie plastycznym
prowadzonym w Poradni. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016).
……………………………………………………………………………………………….
Zgoda rodzica na udział w ww. konkursie (czytelny podpis)

……………………………………………………………………………………………….
Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka (czytelny podpis)

