
REGU LAMlN MlĘDZYSZKOLN EGO KON KU RSU PLASTYCZN EGO
Pr. ,,GWlAZDA BETLEJEMSKA" tzecio edycjo

L. Konkurs adresowany jest do dzieci (przedszkola, zerówki) i młodzieży szkół podstawowych
oraz ich opiekunów: nauczycieli plastyki, katechezy iwychowawców.

2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z oddziałami
lntegracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach.

3. Cele konkursu:
o Uwrazliwienie uczniów na ogromne znaczenie tajemnicy Bożego Narodzenia

w Piśmie Świętym Nowego Testamentu.
. Rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórcze podejście do scen Nowego

Testamentu przedstawiających m. in. gwiazdę betlejemską.
o Zainteresowanie uczniów tradycjami świąt Bożego Narodzenia.
o zainteresowanie róznorodnością technik plastycznych.
. wymiana twórczych doświadczeń.

4. Zasady konkursu:
o technika prac dowolna
o format prac A3 i A4 (mogą być prace przestrzenne)
o prace płaskie należy oprawić w passe-partout
o zgłoszenia udziału nadsyłamy do 20 grudnia 2O2L roku na adres e-mail:

samorzad.uczniowskiSP3@sp39liwice.pl
o na odwrocie pracy należy zamieścić informacje: (wypelnione

drukowanymi literami)

5. Etapy konkursu:
l etap - wpłynięcie prac
ll etap - prace komisji, wyłonienie nagrodzonych iwyróznionych prac
lll etap - wystawa, podczas której nastąpi wręczanie nagród i wyróżnień.

6. Termin nadsyłania prac:10.01.2022r. (e-mail: samorzad.uczniowskiSP3@sp3gliwice.pl)
ADRES:
ul. Daszyńskiego 424
44-151" Gliwice - Ostropa
tel. (0-32) 234 82 ż1,

Do prac dołączamy zgody udziału w konkursie wraz ze zgodami na upowszechnianie
wizerunku (wypełniane komputerowo lub drukowanymi literami), załącznikIi2,
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ZAPRASZAMY DO aJDZLAŁU t ŻYCZYMY SUKCESOW W PRACY TWORCZEJ.
Organizatorzy.

imię i nazwisko autora wiek i klasa adres placówki wraz
z numerem telefonu

iadresem e-mail

imię i nazwisko opiekuna
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zGŁoszENlE UDzlAŁU W KoNKURslt
Gwiazda Betlejemska

edycja trzecia

L Nazwa szkoły/ placówki

2. Uczestnicy

lmie i nazwisko uczestnika Klasa Wiek

3. Nauczyciel (opiekun plastyczny)

(podpis nauczyciela/opiekuna plastycznego)



MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT. ,,GWIAZDA BETLEJEMSKA" trzecia edycja

1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam ,l nię .vqvrażam* zgody na przetwarzanlę danych osobowych mojego dziecka

w zakresie: imię i

Szkołę Podstawowa

ul. Daszyńsktego 424

nazwisko, wiek i klasa,

z Oddztałami Integracyjnymi

w Gliwicach, w celu organtzacjt

nazwisko opiekuna przęz:

Arki Bozka w Gliwicach,

lmlę l

nr 3 im.

konkursu.

Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

2. Zgoda na publikację wizerunku

Wyrazam l nię wyrażam* zgody na upublicznienie

z podsumowania przedsięwzięcial wręczenia nagrodl

internetowej organizatora: www.sp3gliwice.pl (lub

www.facebook.comisp3gliwice ) w celu publikacji

wizerunku dziecka na fotografiach

gali/ wernisazu na oficjalnej stronie

profilu placowki na Facebooku:

wyników konkursu oraz promocji.

* niewłaściwe skreślić.

Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

Klauzula Informacyjna

Administratorem podanych powyzej danych osobowych jest:

Szkoła podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bozka w Gliwicach,

ul. Daszyńsktego 424

Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, kontakt:: iod@sp3gliwice.Pl

Podstawą zbtętania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnlrc

z: Att,6 ust. 1. lit. a) RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady,(UE) 20161679 z dnla

27 kwietnia20l6 r, w sprawie ochrony osob ftzycznych w zwtązku z przetwarzaniem danYch

osobowych i w sprawię swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dYrektYwY

95l46lw1.

Podanie powyższych danych jest obowiązktem umownym, zaś cofnięcie przezPanl{pana

zgody będzie skutkowało :
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- w zakresie zgody 1 - brakiem mozliwości udzińu dziecka w konkursie.

- w zakresie zgody 2 - wizenlnek dziecka nie będzie publikowany na stronach internetowych

organlzatora

. Informuj emy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

o Dostępu do swoich danych.

o Sprostowania danych.

o Ograniczenia przetwarzania

o Przeniesienia danych

o Usunięcia danych przetwatzanych na podstawie zgody.

. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych.

. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upowaznionych

na podstawie przepisów prawa.

. Podane dane osobowe nie słuzą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym

profilowania.

o \try' przypadku zdjęć umieszczanych na profilu Facebooka, informujemy, że jego serwery

znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodatczym, tj. w USA. Co do USA Komisja

Unii Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawtę zŃożeń

Tarczy Prywatności UE-USA, Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji: https://pl-

pl. facebook. com/about/privacyshield

Data, miejsce i podpis osoby rodzica/opiekuna prawnego

Strona 2 z2


