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„Portrety sławnych kobiet” - konkurs plastyczny
Ewa Ułamek
SP 342 Filia – od 28 lutego 8 marca 2022 roku

Konkurs adresowany jest do chętnych uczniów klas I-III, SP z OI nr 342
w Warszawie.

Cele ogólne konkursu:
- zapoznanie z biografiami sławnych kobiet;
- rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów
- rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie portretu słynnej kobiety.
Technika wykonania prac: portret wykonany dowolną techniką
przy użyciu pasteli, kredek, farb, ołówka lub węgla. Portret
powinien mieć ramkę (rysowaną, malowaną lub wyklejaną).
Format pracy A4.
Na odwrocie pracy należy umieścić imię, nazwisko autora oraz imię
i nazwisko portretowanej osoby.
Prace należy składać w świetlicy szkolnej.

Harmonogram
konkursu:

- ogłoszenie konkursu – 28 lutego 2022 r.
- wykonanie prac konkursowych - do 8 marca 2022 r.
- wręczenie nagród – do 15 marca 2022 r.

Opis nagród:

Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymają
nagrody rzeczowe.
Źródło finansowania - Rada Rodziców.
Ocenie podlegać będą: samodzielność, oryginalność i estetyka
wykonania pracy.
Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone osobiście przez
organizatora konkursu.

Kryteria wyboru
zwycięzcy:
Sposób przekazania
nagrody
Zakres danych
osobowych
niezbędnych do
udziału
w konkursie
i odebrania
nagrody
Forma publikacji
wyników

Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę zawierającą:
- imię i nazwisko autora;
- klasę;
- tytuł pracy – imię i nazwisko osoby portretowanej.
Dodatkowo do pracy musi być dołączona zgoda na udział w konkursie, tj.
Oświadczenie dotyczące udziału w konkursie - Załącznik 1
Ogłoszenie wyników w marcu za pomocą dziennika elektronicznego
Librus oraz w zakładce „Świetlica” na stronie internetowej szkoły.
Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie na
terenie szkoły.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
zasady powyższego regulaminu oraz publikację prac na szkolnej stronie
internetowej. Zgłoszone prace nie będą zwracane.

Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu lub jego przedstawiciela
ustawowego jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im . Jana M.
Szancera, w Warszawie.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) udziału w w/w Konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
b) udostepnienia tych danych, w tym wizerunku, na stronie internetowej organizatora
Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;.
c) zabezpieczenia Administratora na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń
związanych z uczestnictwem w Konkursie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne
do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych
Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ale nie
wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
5. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas organizacji Konkursu,
b) czas do momentu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu,
c) przedawnienie roszczeń.
Administrator może sam usunąć dane osobowe, jeśli uzna, że cel przetwarzania danych
został już zrealizowany.
6. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają 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 w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych
danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany o ile zachodzą przesłanki z art. 20
RODO
7. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym
czasie.
8. Administrator będzie udostępniać dane osobowe uczestników Konkursu na swojej
stronie internetowej, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania.
Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, które
w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz
Administratora (np. dostawcom systemów informatycznych
wspierających
Administratora od strony technicznej, firmom hostingowym, firmom świadczącym usługi
archiwizacyjne oraz firmom zajmującym się utylizacją dokumentacji).
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. W zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspektor@dbfo.waw.pl.
11. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,
Warszawa).

Załącznik 1
Warszawa, dn. ………………….
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W KONKURSIE plastycznym
pt. Portrety sławnych kobiet
Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342, im. Jana M. Szancera
w Warszawie 03-138, ul. Strumykowa 21a.
Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Klasa: …………………….
Adres i pełna nazwa szkoły/przedszkola:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dane przedstawiciela ustawowego (rodzica / opiekuna prawnego):
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa przekazana w
ramach w/w Konkursu organizowanego przez SP 342 w Warszawie jest wynikiem
samodzielnej pracy uczestnika konkursu.
1. Oświadczam, że uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie autorskie prawa
osobiste i majątkowe do zgłoszonej pracy konkursowej. Praca konkursowa nie
narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i
osobistych praw autorskich.
2. Udzielam Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego
utworu (pracy konkursowej) przez czas nieokreślony na terytorium Polski i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
c) użyczenie egzemplarzy utworu;
d) publiczne, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie;
e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
3. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw
odpowiada uczestnik Konkursu lub jego przedstawiciel ustawowy.
4. Oświadczam, że (proszę zaznaczyć X):
Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i zgadzam się z jego
postanowieniami.
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w w/w Konkursie,
którego organizatorem jest SP 342.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego,
w tym również jego wizerunku, jako uczestnika w/w Konkursu w celu uczestnictwa w
konkursie, w tym wyłonienia laureatów Konkursu. Mam świadomość, że przedmiotową
zgodę mogę w każdej chwili wycofać.

Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego,
w tym również wizerunku, na stronie internetowej SP 342 (https://www.sp342.waw.pl/) w
związku z prezentacją pracy konkursowej biorącej udział w Konkursie oraz publikacją
danych jako laureata Konkursu. Mam świadomość, że przedmiotową zgodę mogę w
każdej chwili wycofać. *
*zgoda nie jest obligatoryjna

…………………………………………………………..
czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

