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Organizatorem konkursu propagującego sprzątanie światajest Zespoł SzkolnoPrzedszkolny nr 2w Czechowicach-Dziedzicach ul.Polna 33
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Celd,m konkursu jest zwrócenie uwagi uczestników i ich środowiska na zasady
gospodarki odpadami, sposoby postepowania ze śmieciami, potrzebę dbania
o środowisko przyrodnicze w tym udział w akcjach ekologicznych. Umozliwienie
wykazania się aktywnością twórczą oraz rozwijanie kreatywności i pomysłowości.
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Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
. Kategoria l - uczniowie klas 1-3
. Kategoria ll - uczniowie klas 4-B
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przedmiotem konkursu:

. dla klas

1-3 jest wykonanie techniką dowolną plakatu

w

formacie A4

propagującego sprzątanie świata.
klas 4-8 jest wymyslenie i zapisanie na formacie nie większym niz A4 hasła
propag ującego sprzątanie świata.
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Prace konkursowe mozna składać w terminie do 24.09.2020
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1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Czechowice-

2.

3.

Dziedzice.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2w Czechowicach-Dziedzicach pracy konkursowej opatrzonej
specjalna metryczką (imię nazwisko klasa orazszkoła do jakiej uczęszcza dziecko)
wraz z od powied nimi oświadczeniami.
Jeden uczeń moze zgłosic do konkursu nie więcej niz jedeną pracę.
i

4.

Po ogłoszeniu wyników zwycięskie prace wraz z nazwiskiem autora zostaną
opu bl i kowane na stronie internetowej szkoły. https://zsp2czechowice.p|
5. Zgłoszenie do konkursu pracy oznacza akceptację warunków konkursu
i niniejszego Regulaminu.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
pracy na rzecz organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac
konkursowych w dowolnej formie.
7. Koordynatorem konkursu jest Alicja Puzoń i Ewellina Ślęczka
\
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1.

2.
3.

4.

Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie
konkursu lub zgłoszone do konkursu po upływie terminu, nie będą podlegały
ocenie Komisji Konkursowej.
Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja konkursowa powołana przez
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.
Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2020 r. na stronie internetowej
szkoły.

Sponsorem nagród jest Grupa LOTOS
Vlll.NrOKNĄArJk
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1. Administratorem

Cv\

danych uczestnika konkursu jest Zespoł Szkolno-Przedszkolny
nr 2w Czechowicach-Dziedzicach, ul.Polna 33.
2. Kontakt do lnspektora Ochrony Danych: inspektor@b-biodo.p|
3. Dane osobowe uczestnika konkursu są przetwarzane w celu:
. organizacjikonkursu,
. wfQcz€nia nagród,
. działań informacyjno - promocyjnych,
. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treściswoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia - po okresach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania.
5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/
organlzacji m ędzyn a rod owej
7. Odbiorcami danych będą podmioty, z którymi Administrator ma podpisane
umowy powierzenia przetwarzanla danych orazorgany publiczne, na podstawie
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
wymaga ny przepisa m i dotyczącym i a rch iwizacj i.
i
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Dane uczestnika:
lmię i nazwisko:
Klasa.
Szkoła:

Miejsce zamieszkania
Tel. Kontaktowy:

Zgodnie zlrozporządzeniem o ochronie danych osobowych wyrazam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka przez Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-

Dziedzicach w celu udziału w Konkursie propagującym Sprzątanie Świata. Ponadto oświadcza m, że
znam treśćRegulaminu Konkursu orazzostałam/em poinformowana/y, iz w dowolnym momencie
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

Data i czytelny podpis rodzica
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Dane uczestnika:
lmię i nazwisko:
Klasa:
Szkoła:

Miejsce zamieszkania
Tel. Kontaktowy:

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych wyrazam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych mojego dziecka przez Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 2 w CzechowicachDziedzicach w celu udziału w Konkursie propagującym Sprzątanie Świata. Ponadto oświadcza m, że
znam treŚĆ Regulaminu Konkursu orazzostałam/em poinformowana/y, iz w dowolnym momencie
przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

Data i czytelny podpis rodzica

