SZKOŁA PODSTAWOWA NR 367 im. POLSKICH NOBLISTÓW
ul. Przytulna 3 03-083 Warszawa,
tel: (22) 811-06-84, (22) 819-08- 39

e-mail: sekretariat@sp367.waw.pl

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością,
dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.

REGULAMIN KONKURSU
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Sztandar Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich
Noblistów-projekt”, zwanego dalej konkursem jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich
Noblistów reprezentowana przez Dyrektora,
2. Partnerami-współorganizatorami konkursu są: Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów w Warszawie.
3. Zasady i organizację konkursu określa niniejszy regulamin.
4. Szkolnymi Koordynatorami konkursu są:
Pani Katarzyna Sokal dla klas I, II i III oraz
Pani Halina Sak dla klas IV, V, VI, VII, i VIII
§2
Cel i temat
1. Celem konkursu jest zaprojektowanie w formie pracy plastycznej sztandaru szkoły.
2. Konkurs ma na celu poznanie polskich noblistów na przestrzeni wieków oraz rozwijanie kreatywności
i wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację
działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz umożliwienie
uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
3. Tematem konkursu jest nawiązanie w projekcie do różnych dziedzin życia, w których zostali
wyróżnieni sławni Polacy Nagrodą Nobla – symbole, znaki graficzne, postacie.
4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy:
awers – wzorzec urzędowy; prawa strona sztandaru nawiązująca do barw narodowych;
wizerunek godła państwowego;
rewers – lewa strona sztandaru ma zawierać pełną nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa nr 367
im. Polskich Noblistów w Warszawie (ciekawy projekt literniczy) oraz obraz graficzny
związany z nadanym imieniem (symbol, ilustracja, postać).
§3
Uczestnicy
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich
Noblistów w Warszawie.
2. Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje po podpisaniu przez
rodzica/opiekuna prawnego reprezentującego niepełnoletniego uczestnika zgody na uczestnictwo
w konkursie (Zał. Nr 1), którą należy dostarczyć wraz z pracą konkursową do siedziby Organizatora.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu wykonują 1 pracę plastyczną wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną,
format A4, A3.
2. Praca musi być podpisana.
3. Do pracy należy dołączyć zgodę na uczestnictwo w konkursie -załącznik Nr 1 do regulaminu.
4. Brak zgody jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względów formalnych.
5. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska
w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej Organizatora.
6. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem
majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
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7. Z chwilą przekazania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo
do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Komisji Konkursowej.
§5
Termin i warunki dostarczenia prac
Prace plastyczne należy złożyć, wraz ze zgodą na uczestnictwo w konkursie, w zaklejonej kopercie
w sekretariacie szkoły do dnia 7 lutego 2020r.
§6
Zasady przyznawania nagród
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą, w równej liczbie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
3. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji.
4. Komisja dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej oraz przyzna wyróżnienia.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do wykorzystania całych projektów bądź ich części lub wykorzystanie
więcej niż jednego projektu.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
§7
Nagrody
1. Nagroda główna:
- wykonanie sztandaru wg zwycięskiego projektu;
- pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu;
- nagroda rzeczowa ufundowana przez Dyrektora szkoły i Radę Rodziców;
2. Ponadto zostaną przyznane wyróżnienia najciekawszych prac, których autorzy otrzymają pamiątkowe
dyplomy.
3. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora.
4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w czasie uroczystości
nadania szkole sztandaru.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://www.sp367.waw.pl
§8
Postanowienia końcowe
1. Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej szkoły.
3. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u szkolnych Koordynatorów, o których mowa
w §1.4 regulaminu.

Organizator i Partnerzy
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Załącznik Nr 1

ZGODA NA UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych mojego syna/córki
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….…….

(podać imię i nazwisko dziecka)

przez Szkołę Podstawową nr 367 im. Polskich Noblistów, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa w zakresie następujących
danych: imię, nazwisko, szkoła, klasa, wizerunek, praca konkursowa, w związku z uczestnictwem w konkursie
„Sztandar Szkoły Podstawowej nr 367 im. Polskich Noblistów-projekt” organizowanym przez szkołę, Radę Rodziców
i Samorząd Uczniowski. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie
wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………..……………………………………..
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanej dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów,
ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa reprezentowana przez Dyrektora zwana dalej Administratorem lub Placówką. Kontakt z inspektorem
ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej:
tel.: 22 5103620 wew. 212
e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl
adres: Szkoła Podstawowa nr 367 im. Polskich Noblistów, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa.
2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
3. Celem przetwarzania danych jest uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Placówkę. Podanie danych jest dobrowolne, ale
w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna
i w każdej chwili można ją wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
4. Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom tylko jeśli taki obowiązek bądź uprawnienie wynikać będzie
z przepisów prawa. Oprócz tego administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia
przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora. Są to firmy informatyczne wspierające Placówkę od strony
informatycznej/technicznej, firmy wykonujące usługi archiwizacyjne oraz firmy niszczące dokumenty.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby konkursu do czasu wycofania tej zgody. Administrator może też takie
dane usunąć wcześniej, jeśli uzna, że skończy się cel przetwarzania danych.
8. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w związku z uczestnictwem w konkursie przysługuje prawo
do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych
danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych,
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, o ile zachodzą przesłanki z art. 20 RODO.
9. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

