REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PIĘKNA NASZA OKOLICA W ZIMOWEJ SZACIE”


1. Organizator: Szkoła Podstawowa im. generała Władysława Sikorskiego w Hyżnem
2. Cele konkursu: uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody oraz poznawanie zmian jakie zimą zachodzą w naszej okolicy. 
3. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do 6-latków oraz uczniów klas I-III  z terenu Gminy Hyżne.
Prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
- najstarsza grupa przedszkolna (6 latki) – I klasa,
- klasy II – III.
4. Temat konkursu: „Piękna nasza okolica w zimowej szacie”.
5.  Format pracy – A3.
6. Technika pracy: dowolna, trwała, forma płaska 
7. Warunki uczestnictwa: Każdy uczestnik wykonuje pracę samodzielnie.
8. Podpis pracy: Każda praca powinna być opatrzona metryczką z przodu: imię oraz nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy oraz dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
9. Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka i pomysłowość, samodzielność.
10. Prace należy składać do 15 lutego 2021 roku w Szkole Podstawowej w Hyżnem w sali nr 21.
11. Postanowienia końcowe: Autorzy najciekawszych prac wybranych przez jury, które zostanie powołane przez organizatora otrzymają nagrody – niespodzianki.
 Organizator poinformuje szkołę o zdobytej nagrodzie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY.







KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym ujawnienie imienia i nazwiska oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby promocji organizowanego konkursu przez Szkołę Podstawową w Hyżnem w zakresie niezbędnym do upublicznienia:
- na stronie internetowej szkoły, m.in. Facebook, 
- na tablicach ściennych
zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…..………………………………………...
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)



