Regulamin XIII Edycji Gminnego Konkursu o Janie Pawle II

św. Jan Paweł II – patron rodziny
I. INFORMACJE OGÓLNE
XII Edycja Gminnego Konkursu o Janie Pawle II składa się z trzech niezależnych od siebie części:
a) Konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II (klasy V-VII szkoły podstawowej;
VIII + klasa gimnazjalna)
b) Konkurs literacki (klasy IV-VI szkoły podstawowej; VII, VIII + gimnazjum)
c) Konkursu plastycznego (0-III szkoły podstawowe)
II.

ORGANIZATOR KONKURSU
Zespół Szkół w Zabawie
Ul. Szkolna 31, 33-133 Wał Ruda
Tel. 14/ 622-60-81
e-mail: zszabawa@op.pl

III.

ADRESACI KONKURSU
a) wiedzowego - uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy VIII + klasa
gimnazjalna
b) literackiego - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy VII, VIII +
klasa gimnazjalna
c) plastycznego - uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej.

IV.

HONOROWY PATRONAT
Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie - Ks. Prałat Zbigniew Szostak
Burmistrz Miasta i Gminy Radłów - Pan Zbigniew Mączka

V.

NAGRODY
Organizator konkursu przewiduje dla każdego finalisty dyplom. Za zdobycie I, II i III miejsca w
szkole podstawowej i gimnazjum przewidziane są cenne nagrody.

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat : św. Jan Paweł II – patron rodziny
CELE:

 Przypomnienie dzieciom osoby Św. Jana Pawła II, jego życia i nauczania;
 Kształtowanie i wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez św. Jana
Pawła II;
 Rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
WYKONANIE:

 Dowolną techniką plastyczną dzieci samodzielnie (ale oczywiście pod opieką dorosłych nauczycieli, instruktorów lub rodziców) przedstawiają osobę Jana Pawła II z dowolnego
okresu jego życia. Mile widziane będą prace ilustrujące spotkania papieża z rodziną,
z dziećmi. Praca powinna być wykonana
w formacie A - 3 (297x420).
 Każda praca powinna być podpisana z podaniem następujących informacji: Imię i nazwisko
autora, wiek z podaniem klasy i szkoły, imię i nazwisko opiekuna, (adres pocztowy,
mailowy oraz telefon kontaktowy).
TERMINY:
 Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodną na publikację wizerunku dziecka należy przesłać lub
dostarczyć osobiście do 9 V 2019 r.
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 Uczniowie nagrodzonych prac zostaną poinformowani telefonicznie.
 Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 17 V 2019 r. o godz. 10.00
w budynku Zespołu Szkół w Zabawie
Osobą odpowiedzialną za konkurs plastyczny jest: Maria Woźniak

Tel. 14/ 622-60-81
VII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KONKURSU WIEDZOWEGO –
Temat : św. Jan Paweł II – patron rodziny
1.
-

Cel główny:
Poznanie nauczania św. Jana Pawła dotyczące rodziny i jej roli w świecie

2.
Cele szczegółowe:
przybliżenie sylwetki św. Jana Pawła II jako patrona wszystkich rodzin na całym świecie
- budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża-Polaka.
uczczenie 14 rocznicy śmierci i czwartej rocznicy kanonizacji "wielkiego Polaka,
Ojca
Świętego Jana Pawła II".
- wskazanie św. Jana Pawła II jako wzorca osobowego i zachęta do naśladowania go,
szczególnie w służbie innym ludziom i dobru wspólnot, do których przynależymy.
zapoznanie się z wartościami istotnymi w nauczaniu św. Jana Pawła II – w tym takich jak
kształtowanie osobowości młodego człowieka, przywiązanie do wartości nadających sens
życiu, poczucia wspólnoty w której rozwijana jest osobista więź i relacja z Bogiem
- zwrócenie uwagi na ogromne zasługi i zaangażowanie św. Jana Pawła II
w wychowywanie i wskazywanie młodym pięknych wzorców w dorastaniu do dorosłego
i odpowiedzialnego życia w rodzinie

ORGANIZACJA KONKURSU
Zainteresowane szkoły prosimy o zgłoszenie swego uczestnictwa w konkursie telefonicznie,
lub na adres mailowy do dnia 1 kwietnia br.
ETAP I - SZKOLNY - należy przeprowadzić w dniu 24 kwietnia br.
Szkoła przystępującą do konkursu otrzyma najpóźniej w dniu 23 kwietnia br. zestaw pytań,
klucz odpowiedzi oraz pytania do eliminacji dodatkowej do wykorzystania
w sytuacji równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników.
Komisja wewnątrzszkolna wyłania 3 osoby z Gimnazjum i 2 osoby ze Szkoły Podstawowej
z największą ilością punktów. (W wypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku
uczniów należy przeprowadzić dodatkowe eliminacje).
■ Listę zwycięzców etapu szkolnego należy przekazać drogą mailową lub telefonicznie
organizatorom finału konkursu do dnia 6 maja br. oraz dostarczyć w dniu etapu gminnego
kartę zgłoszenia i zgodną na publikację wizerunku dziecka.

ETAP II - GMINNY - Finał Konkursu przeprowadzony będzie w dniu 17 maja br.
w Zespole Szkół w Zabawie, rozpoczęcie - godz. 900.
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Komisje konkursową powołuje organizator konkursu
Konkurs przebiega w formie pisemnej
W wypadku uzyskania tej samej ilości punktów podczas II etapu (gminnego) przez kilku
uczniów będzie brana pod uwagę ilość punktów z etapu szkolnego lub będą
przeprowadzone eliminacje dodatkowe - o tym zadecyduje koordynator konkursu
ks. Sebastian Sójka.
ZAKRES MATERIAŁU (Zgromadzony i przesłany w załącznikach)
Szkoła Podstawowa ( klasy V-VII):
Etap szkolny:
1) Film: Jan Paweł II o małżeństwie:
https://www.youtube.com/watch?v=EFavyffUUaM
2) Jan Paweł II, List do Rodzin, punkt 2, 4, 10, 12, 15, 16
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html

3). Jan Paweł II, I Światowe Spotkanie Rodzin, 8 X 1994 – Rzym; punkt 1, 3
https://papiez.wiara.pl/doc/377279.Czym-jestes-rodzino-chrzescijanska

4).Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 26 I 2003 rok., punkt 2
https://papiez.wiara.pl/doc/377268.Znak-nadziei-dla-Kosciola-i-swiata
5) Jan Paweł II, FAMILIARIS CONSORTIO – Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny
chrześcijańskiej we współczesnym świecie; punkt 1, 12, 13

Etap gminny:
Zakres materiału przewidziany na etap szkolny poszerzony o:
1) Film - Jan Paweł II o rodzinie
https://www.youtube.com/watch?v=yPqaNWIZ4tA
2) Film - Słowa Jana Pawła II o rodzinie ("Nie lękajcie się iść pod prąd")
https://www.youtube.com/watch?v=ozmem4vJN8Y

3) Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współczesnym
świecie „FAMILIARIS CONSORTIO”; punkty 4, 5, 6.
4) Jan Paweł II, I Światowe Spotkanie Rodzin, 8 X 1994 – Rzym, punkt 6.
https://papiez.wiara.pl/doc/377279.Czym-jestes-rodzino-chrzescijanska

5) Jan Paweł II, List do Rodzin, punkt 17 i 19
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html
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Szkoła Podstawowa (klasa VIII i klasa gimnazjalna):
Etap szkolny
1) Jana Paweł II "Familiaris consortio" - Adhortacja apostolska Ojca Świetego o zadaniach rodziny
chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI 1981 r.); punkty 27, 65, 66, 67, 68 i 69
2) Film: Jan Paweł II – Przykazanie miłości
https://www.youtube.com/watch?v=X6A7VPhFFvI
3) Film: Jan Paweł II o miłości i małżeństwie
https://www.youtube.com/watch?v=IAXtsexiigs
4) Jan Paweł II, PRZESŁANIE JANA PAWŁA II Z OKAZJI IV ŚWIATOWEGO SPOTKANIA
RODZIN W MANILII (25 I 2003 R.), punkt 5 i 6
https://papiez.wiara.pl/doc/377267.Uczyncie-z-waszej-rodziny-karte-Ewangelii \
5) Jan Paweł II, Homilia wygłoszona na zakończenia światowego spotkania rodzin (5 X 1997 R.),
punkty 1, 2 i 5
https://papiez.wiara.pl/doc/377276.Nierozerwalne-malzenstwo-fundamentem-zdrowej-iodpowiedzialnej
6) Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Św. z okazji II światowego spotkania rodzin w Rzymie (9.
X. 1994 r.) punkt 3, 4, 5, 8
https://papiez.wiara.pl/doc/377280.Ewangelia-rodziny

7) Jana Pawła II; Przesłanie z okazji I światowego spotkania rodzin w Rzymie, (8 X 1994 R.),
PUNKTY 1, 2, 4
https://papiez.wiara.pl/doc/377279.Czym-jestes-rodzino-chrzescijanska/5

Etap gminny:
Zakres materiału przewidziany na etap szkolny poszerzony o:
1) Jan Paweł II, rozważanie przed modlitwą Anioł Pański ( Rzym 26. I. 2003 r),
punkt 2
https://papiez.wiara.pl/doc/377268.Znak-nadziei-dla-Kosciola-i-swiata
2). Jan Paweł II, HOMILIA JANA PAWŁA II PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI I
ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN W RZYMIE (9 X 1994 R.), Punkt 1 i 2
https://papiez.wiara.pl/doc/377280.Ewangelia-rodziny
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3. Jan Paweł II, List z okazji roku rodziny „ Gratissimam sane”, punkt 1, 4 i 5
https://papiez.wiara.pl/doc/377273.List-do-rodzin-Gratissimam-sane
4. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Św. z okazji jubileuszu rodzin (Rzym, 15. 10. 2000r.);
punkt 1, 2, 3, 4
https://papiez.wiara.pl/doc/377270.Malzenstwo-i-rodzina-we-wspolnocie-Kosciola
5. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji II światowego spotkania rodzin Rio De Janeiro ( 2-5. 10. 1997
r.); punkt 1, 2, 3
https://papiez.wiara.pl/doc/377274.Rodzina-darem-i-zadaniem-dla-czlowieka-i-spoleczenstwa
6. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji I światowego spotkania rodzin w Rzymie (8. 10. 1994 r.) punkt
2, 3, 4, 5, 6
https://papiez.wiara.pl/doc/377279.Czym-jestes-rodzino-chrzescijanska/3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W rozstrzygnięciu spraw nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
organizator.
Regulamin konkursu plastycznego, wiedzowego i literackiego jest dostępny także na
stronie http://zszabawa.pl/konkursy.html
Osobą odpowiedzialną za konkurs z wiedzy o Janie Pawle II jest: Ks. mgr Sebastian
Sójka, kontakt: sesoj@interia.pl
VIII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KONKURSU LITERACKIEGO

Tematyka: Opis fotografii z Janem Pawłem II
- SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI:

Zdjęcia opowiadają i uczą o Janie Pawle II. Widzę i opisuję. Dokonaj opisu wybranego zdjęcia. Jan
Paweł II i dzieci: SP 1 i SP 2
- SZKOŁY PODSTAWOWE KL. VII, VIII + KLASA GIMNAZJALNA:

Zdjęcia zapisem drogi wielkiego pontyfikatu Jana Pawia II. Przekaz i emocje. Dokonaj opisu
wybranego zdjęcia: SP 3 i SP 4
Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie literackim może wziąć udział 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.
2. Prace muszą być samodzielne.
3. Uczeń wybiera jedno z dwóch zdjęć do opisu w kategorii szkoła podstawowa,
gimnazjum (zdjęcia dostarczone przez organizatora).
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3. Prace nie powinny przekraczać 2 stron wydruku komputerowego, pisane czcionką 14,
Times New Roman,
4. Pracę należy wydrukować w formacie A4. Autor winien ją podpisać. Do każdej należy
załączyć kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych.
Kryteria oceny prac:
1. Oryginalność ujęcia tematu;
2. Zgodność z określoną formą;
3. Samodzielność.
Zasady oceniania prac literackich.
1. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

2. Prace ocenione będą w obrębie dwóch kategorii wiekowych.
3. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.
Osobą odpowiedzialną za konkurs literacki jest:
Wioletta Dzik

Tel. 14/ 622-60-81
Terminarz
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia i zgodną na publikację wizerunku dziecka prosimy nadsyłać
na adres szkoły do dnia 8 V 2019 r.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się dnia 17 V 2019 r.
o godz. 10.00.
Szczegółowe kryteria oceny opisu zdjęcia SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI

maksymalna ilość punktów: 17
Temat: Zdjęcia opowiadają i uczą o Janie Pawle II. Widzę i opisuję. Dokonaj opisu wybranego
zdjęcia. Jan Paweł II i dzieci.
KRYTERIA
I TEMAT (0-8p)

PUNKTACJA

1. Zgodność z tematem (opisywanie tego, co przedstawia zdjęcie)
2. Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na
pierwszym planie
3. Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na
drugim planie
4. Opis tła
5. Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. kształt,
kolor, itp.
6. Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne ,np. na pierwszym
planie, obok, z prawej strony, itp.
7. Sformułowanie własnych wrażeń i refleksji

0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-2p.

II KOMPOZYCJA (0-2p)
8. Trójdzielność wypowiedzi
9. Spójność

0-1p.
0-1p.
Strona 6 z 8

III JĘZYK I STYL (0-3p)
10. Poprawność językowa

0-3p:
0-3 bł.-3p. 4bł.-2p.
5.bł.-1p.
7bł.-0p.

IV ZAPIS (0-4p)
11. Poprawność ortograficzna

0-2p:
0-2bł.-2p. 3bł.-1p.
4bł.-0p.

12. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)
13. Estetyka oraz graficzne rozmieszczenie tekstu (akapity, wyjustowanie tekstu).

0-1p.
0-1p.

Szczegółowe kryteria oceny opisu zdjęcia SZKOŁY PODSTAWOWE KL. VII, VIII + KLASA

GIMNAZJALNA
maksymalna ilość punktów: 19
Temat: Zdjęcia zapisem drogi wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II. Przekaz i emocje.
Dokonaj opisu w zdjęcia.
KRYTERIA

PUNKTACJA
I TEMAT (0-10p)

1.Zgodność z tematem (opisywanie tego, co przedstawia zdjęcie)
2.Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na
pierwszym planie
3. Wyodrębnienie i nazwanie charakterystycznych elementów przedstawionych na
drugim planie
4. Opis tła
5. Określenie nastroju
6.Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. kształt,
kolor, itp.
7.Stosowanie słownictwa określającego stosunki przestrzenne ,np. na pierwszym
planie, obok, z prawej strony, itp.
8.Sformułowanie własnych wrażeń i refleksji

0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-1p.
0-3p.

II KOMPOZYCJA (0-2p)
9.Trójdzielność wypowiedzi
10.Spójność

0-1p.
0-1p.

III JĘZYK I STYL (0-3p)
11.Poprawność językowa

0-3p:
0-3 bł.-3p.
4 bł.-2p.
5 bł.-1p.
6 bł.-0p.

12.Spójność

0-1p.
IV ZAPIS (0-4p)

14. Poprawność ortograficzna

0-2p:
0-2 bł.-2p.
3
bł.-1p.
4
bł.-0p.

15. Poprawność interpunkcyjna (dopuszczalne 3 błędy)
16.Estetyka oraz graficzne rozmieszczenie tekstu (akapity, wyjustowany tekst).
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0-1p.
0-1p.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU

w części literackiej XIII Gminnego Konkursu o Janie Pawle II
pieczęć szkoły i dyrektora:

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna ..........................................................................
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy literackiej zatytułowanej
………………………………………………………………………………………………

przekazuję ją
bezpłatnie na rzecz organizatorów części literackiej XIII Gminnego Konkursu o Janie Pawle II
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie tej pracy w związku z konkursem i szerzeniem kultu
Jana Pawła II w formie ekspozycji i druku oraz do rozpowszechniania na nośniku elektronicznym.
…………………………………..
( miejscowość, data)

……….……………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
……….……………………………..
(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz upublicznienie
w formie zdjęć wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na
stronach internetowych i w prasie).
…………………………………..
( miejscowość, data)

……….……………………………..
(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika)
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka oraz klasa szkoła**)
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół
Szkół w Zabawie, zwane dalej „Zespołem”, w celach uczestnictwa i promocji Konkursu o Janie
Pawle II i, zwany dalej „Konkursem”.
Poinformowano mnie, że:
1)
administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Zabawie. Kontakt
z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 6226081 oraz lub adresem poczty
elektronicznej zszabawa@op.pl.
2)
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji
wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;
3)
dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO;
4)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów,
Kwartalnika Radło. Publikacja na stronach www urzędu.
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5)
dane osobowe będą przechowywane przez okres1 roku uczestników a dla laureatów
do uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
6)
mam prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) mam prawo do przeniesienia danych;
8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem;
9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zabawa, dnia ………………….

…………………………………
(czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

*
skreślić niepotrzebne
** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU

w części plastycznej XIII Gminnego Konkursu o Janie Pawle II
pieczęć szkoły i dyrektora:

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna ..........................................................................
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej zatytułowanej
………………………………………………………………………………………………

przekazuję ją
bezpłatnie na rzecz organizatorów części literackiej XIII Gminnego Konkursu o Janie Pawle II
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie tej pracy w związku z konkursem i szerzeniem kultu
Jana Pawła II w formie ekspozycji oraz do rozpowszechniania na nośniku elektronicznym.
…………………………………..
( miejscowość, data)

……….……………………………..
(czytelny podpis uczestnika)
……….……………………………..
(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz upublicznienie
w formie zdjęć wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na
stronach internetowych i w prasie).
…………………………………..
( miejscowość, data)

……….……………………………..
(czytelny podpis rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika)
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka oraz klasa szkoła**)
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół
Szkół w Zabawie, zwane dalej „Zespołem”, w celach uczestnictwa i promocji Konkursu o Janie
Pawle II i, zwany dalej „Konkursem”.
Poinformowano mnie, że:
1)
administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Zabawie. Kontakt
z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 6226081 oraz lub adresem poczty
elektronicznej zszabawa@op.pl.
2)
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji
wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;
3)
dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO;
4)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów,
Kwartalnika Radło. Publikacja na stronach www urzędu.
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5)
dane osobowe będą przechowywane przez okres1 roku uczestników a dla laureatów
do uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
6)
mam prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) mam prawo do przeniesienia danych;
8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem;
9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zabawa, dnia ………………….

…………………………………
(czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

*
skreślić niepotrzebne
** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO UDZIAŁU

w części wiedzowej XIII Gminnego Konkursu o Janie Pawle II
pieczęć szkoły i dyrektora:

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................
Imię i nazwisko opiekuna ..........................................................................

…………………………………..
( miejscowość, data)

……….……………………………..
(czytelny podpis opiekuna)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz upublicznienie
w formie zdjęć wizerunku uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu (publikacja na
stronach internetowych i w prasie).
…………………………………..
( miejscowość, data)

…………………….……………………………..
(czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika)
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ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE
Działając jako rodzic / opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka oraz klasa szkoła**)
wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku, głosu oraz imienia i nazwiska dziecka przez Zespół Szkół w
Zabawie, zwane dalej „Zespołem”, w celach uczestnictwa i promocji Konkursu o Janie Pawle II i, zwany
dalej „Konkursem”.
Poinformowano mnie, że:
1)
administratorem danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół w Zabawie. Kontakt
z Zespołem jest możliwy pod numerem telefonu 14 6226081 oraz lub adresem poczty elektronicznej
zszabawa@op.pl.

2)
kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w
pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej fuch.piotr@wp.pl;
3)
dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa i promocji konkursu na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a ( po wyrażeniu zgody) 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO;
4)
Państwa dane osobowe mogą być przekazane do: Urzędu Miasta i Gminy Radłów, Kwartalnika
Radło. Publikacja na stronach www urzędu.
5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5)
dane osobowe będą przechowywane przez okres1 roku uczestników a dla laureatów
do uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
6)
mam prawo żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) mam prawo do przeniesienia danych;
8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na
zgodność przetwarzania, którego Zespół dokona przed jej cofnięciem;
9) mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Zabawa, dnia ………………….

…………………………………
(czytelny podpis tego, kto składa oświadczenie)

*
skreślić niepotrzebne
** wpisać w przypadku zaistnienia potrzeby dokładniejszej identyfikacji dziecka
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