Regulamin szkolnego etapu konkursu Rzecznika Praw Dziecka dla szkół
na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020
 Na podstawie: Regulaminu Konkursu Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z
okazji
Ogólnopolskiego
Dnia
Praw
Dziecka
2020
(
https://brpd.gov.pl/wpcontent/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-z-okazji-ODPD.pdf )
 Źródło: https://brpd.gov.pl/2020/10/22/rzecznik-oglasza-konkurs-na-najciekawsze-prace-plastyczne-oprawach-dziecka/
 Organizatorem konkursu jest: Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej
6, 00-791 Warszawa, posiadające NIP 525-218-48-12 oraz REGON 016387630, zwane dalej
„Organizatorem”.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Korespondencję konkursową należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail:
d.makula@sp9konin.edu.pl
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i ujętych w nim
zobowiązań Uczestnika. Uczestnicy, zgłaszając pracę konkursową, wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu i jego
rozstrzygnięcia, a także eksploatacji prac konkursowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, zaś
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Konkursie, w tym kosztów
przygotowania pracy konkursowej.
§ 2 Warunki uczestnictwa i termin konkursu
1. Konkurs wg zapisów Organizatora skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i
ponadpodstawowych w Polsce. Zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania
szkoły,

opiekun:

Dominika

Makuła

–

wychowawca

świetlicy,

d.makula@sp9konin.edu.pl.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie,

tematyka

związana z prawami dziecka.
4. Uczeń wykonuje jedną pracę, którą skanuje lub fotografuje w zależności od formy jej
wykonania, dla zachowania jej walorów i atrakcyjności.
5. Zgłoszenie mailowe do Opiekuna musi zawierać:
a) w tytule maila nazwę oraz dopisek “Konkurs plastyczny z okazji ODPD”;
b) krótki opis pracy w treści maila;

c) załączniki w postaci skanów pracy plastycznej lub zdjęć opatrzone imieniem i nazwiskiem
autora/ autorów;
d) kopie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów - autorów prac zezwalające na
zgłoszenie prac w konkursie, na użycie danych autorów prac itd. Formularz oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
6. Opiekun reprezentujący szkołę składa do głównego Organizatora oświadczenie osoby
uprawnionej do reprezentacji szkoły ( p. Dominika Makuła ) - zgodnie z załącznikiem nr 1 pozwalające na użycie ww. materiałów przez Organizatora Konkursu, czyli Biuro Rzecznika
Praw Dziecka do promocji tegoż konkursu na stronie brpd.gov.pl, w mediach
społecznościowych oraz innych mediach współpracujących z BRPD. Opiekun dokonuje
zgłoszenia do konkursu do Organizatora mailowo na adres e-mail, zgodnie z wytycznymi
konkursowymi.
7. Nadsyłanie Zgłoszeń konkursowych do Opiekuna w szkole nastąpi w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 5 grudnia 2020 do godziny 20.00, d.makula@sp9konin.edu.pl.
8. Projekty złożone po terminie 5.12.2020 r. nie będą brały udziału w Konkursie.
9. W dniach 7-9 grudnia 2020 r. odbędzie się posiedzenie szkolnej komisji konkursowej dla
oceny zgłoszonych prac – ilości prac, autorów wg kategorii I-IV, V-VIII, kompletności
zgłoszeń. Szkolna komisja konkursowa spisuje protokół ( dopuszczalna forma elektroniczna )
maks. 2000 znaków z przebiegu konkursu w szkole, czyli ile prac zrobili uczniowie, z jakich
klas, kto dokonywał wyboru najlepszych etc.
Zgodnie z zapisami Regulaminu głównego Organizatora,

każda szkoła może nadesłać

maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii wiekowych. Dwie kategorie dotyczą szkół
podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII. Prace będą oceniane osobno dla każdej kategorii
wiekowej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie.
11. W zależności od ilości zgłoszonych do Opiekuna prac w etapie szkolnym, do konkursu
ogólnopolskiego skierowane zostaną wszystkie nadesłane prace w ustalonym czasie.
12. Po ustaniu sytuacji pandemicznej powstanie galeria prac dostarczonych przez uczniów do
szkoły do ww. Opiekuna.

§ 3 Wybrane zapisy z Regulaminu Organizatora
§ 2 Warunki uczestnictwa i termin Konkursu
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-z-okazjiODPD.pdf

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu, komisja, sposób oceny prac, inne zapisy
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-z-okazjiODPD.pdf
§ 4 Nagrody
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-z-okazjiODPD.pdf
§ 5 Dane osobowe
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 Organizator informuje, że Administratorem danych Autorów
Zgłoszeń Konkursowych oraz Uczestników działań konkursowych wskazanych w formularzu
konkursowym lub/i oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dalej:
„Administrator”) jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka z siedzibą w Warszawie przy ul.
Chocimskiej 6, 00-791 Warszawa (dalej: „BRPD”). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych iod@brpd.gov.pl.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego
Formularz zgłoszenia do Konkursu na najciekawsze
prace plastyczne z okazji ODPD 2020
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IMIONA I NAZWISKA
AUTORÓW PRAC, SYMBOL
KLASY, DO KTÓREJ
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PRACY (JEŚLI POSIADA)
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ADRES SZKOŁY
...........................................................................................................
....................................
TELEFON i ADRES EMAIL
......................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO DYREKTOR/A



........................................

Wyrażam zgodę na udział naszej szkoły w Konkursie i akceptuję Regulamin Konkursu,
organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

 Oświadczam, że przesłane prace plastyczne są nowe i oryginalne. Przyjmuję pełną
odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia Pracy do
Konkursu lub naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych jurorów szkolnych oraz moich, a
zawartych w Formularzu Zgłoszenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak
zgody uniemożliwi udział w konkursie. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą

informacyjną zawartą w Regulaminie. Oświadczam, że przesłane materiały zdjęciowe i
tekstowe (w tym zdjęcia wystawy i prac oraz opis działao z okazji konkursu z okazji
ODPD) zostały wytworzone za wiedzą i zgodą osób na nich przedstawionych i nie
naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Oto lista pozostałych
materiałów nadesłanych na konkurs (np. opis i zdjęcia z wystawy):

NAZWA PLIKU/LINK

TYP (np. doc, jpg, wmv) i WIELKOŚĆ
PLIKU

1.
2.
Do
oświadczenia
dołączam
….....................(liczba
kopii)
kopie
oświadczeń
rodziców/opiekunów uczniów, których dane osobowe oraz prace plastyczne zostały użyte na
wyżej wymienionych materiałach, udzielających zezwolenia zgłoszenie prac w konkursie, na
użycie ich oraz danych ich autorów w materiałach promujących działania i akcje szkolne,
takie jak przeprowadzenie i promocja Konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najciekawsze
prace plastyczne z okazji ODPD.

.......................................

...........................................

data i miejscowość
szkołę

podpis osoby reprezentującej

Regulaminu Konkursu RPD:
https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/Regulamin-konkursu-plastycznego-z-okazji-ODPD.pdf

