Regulamin konkursu plastycznego pt. ”Bezpieczni w sieci”
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym dzieci ze szkół podstawowych z dzielnicy Łabędy i Brzezinka. Konkurs odbędzie
się w dwóch kategoriach wiekowych: 1-4 klasa oraz 5-8 klasa. Celem konkursu jest rozwijanie
zainteresowań i zdolności plastycznych oraz rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni związanej
z bezpieczeństwem w sieci.
Zasady konkursu:
Temat pracy: Bezpieczni w sieci.
Uczestnicy: Uczniowie klas 1-4 i 4-8 SP
Technika: Dowolna
Format pracy: A3
Prace należy podpisać według wzoru:
1. Imię i nazwisko.
2. Wiek i klasa.
3. Pełna nazwa szkoły i telefon.
4. Imię i nazwisko nauczyciela.
5. Adres e- mail do szkoły.
Będą oceniane tylko i wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez dziecko.
Termin:
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019r. Do każdej pracy
należy załączyć formularz zgłoszeniowy.
Na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach
Ul. Partyzantów 25
44- 113 Gliwice
( z dopiskiem: pedagog)
Organizatorzy:
IV komisariat Policji w Łabędach
Pedagodzy i psycholog ZSO 2 w Gliwicach

Formularz zgłoszeniowy
Konkurs plastyczny ,,Bezpieczni w sieci”. Organizator IV komisariat Policji w Łabędach, ZSO 2
w Gliwicach.

Dane uczestnika:
Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………….
Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa, adres, telefon kontaktowy oraz e- mail szkoły…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów
1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu
Plastycznego, pt.,,Bezpieczni w sieci”.
2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Plastycznym ,,Bezpieczni w
sieci” na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych mojego
dziecka zawartych na formularzy zgłoszeniowym, w tym także wizerunku
zarejestrowanego podczas ogłaszania wyników i przyznawania nagród, zgodnie z
przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchyleniu dyrektywy ( RODO} w celach wskazanych w Regulaminie
Konkursu, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia
informacji o jego wynikach.
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska mojego dziecka w materiałach

Organizatora związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych
Organizatora. Zgoda udzielona jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i
czasowych.
5. Administratorem podanych wyżej danych osobowych jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach, ul. Partyzantów 25- reprezentowany przez
Dyrektora Jednostki.
6. Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez
Panią/Pana zgody będzie skutkowało:
- w zakresie zgody 1- brakiem możliwości udziału dziecka w konkursie

- zakresie zgody 2- wyniki konkursu w zakresie osiągnięć Pani/ Pana dziecka zostaną
przekazane do placówki, która zgłosiła uczestnika i nie będą publikowane na stronie
internetowej
* Informujemy, że przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania.
* Dane osobowe są zbierane celem organizacji Konkursu Plastycznego, pt.,,Bezpieczni
w sieci”.
* Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
* Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po upływie
terminu wynikającego z Instrukcji Archiwalnej obowiązującej w placówce.
* Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Potwierdzenie zapoznania się z instrukcją

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość, data i podpis rodziców lub opiekunów prawnych

