REGULAMIN
XIV KONKURSU PLASTYCZNEGO
O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ
DLA UCZNIÓW KLAS 0-3

„Jestem Przyjacielem Przyrody”

Organizator:

Patronat honorowy:
Wójt
Gminy Krasnystaw

M a ł o c h w i e j D u ż y, 2 0 2 2

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym
pod nazwą „Jestem Przyjacielem Przyrody”.
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w
Małochwieju Dużym.
3. Patronat honorowy nad konkursem objęła Pani Wójt Gminy Krasnystaw.
4. Cele Konkursu są następujące:
a) kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko naturalne,
b) motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska
przyrodniczego,
c) rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
d) zdobywanie wiedzy proekologicznej,
e) rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się różnymi technikami
plastycznymi w celu wyrażania swoich spostrzeżeń i obserwacji,
f) rozwijanie zainteresowań artystycznych i twórczych wśród uczniów.
5. Konkurs przygotowuje i przeprowadza zespół powołany przez dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym, który określa zadanie i
regulamin konkursu.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie z klas 1-3 ze Szkół Podstawowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnystaw oraz oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:
1) dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli,
2) uczniowie klas 1, 2, 3
3. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Ucznia pracy plastycznej
spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz wysłaniu przez
Nauczyciela/Opiekuna jej elektronicznej wersji.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane
oraz nie przedstawiane na innych konkursach.
6. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A3 dowolną
techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)
i przedstawiać znaczenie segregacji śmieci, ochrony środowiska naturalnego, walory
czystego powietrza itp.
7. Jury konkursu do oceny przyjmuje wyłącznie te prace, które będą wykonane
samodzielnie przez uczniów na zajęciach szkolnych. Bardzo prosimy opiekunów dzieci
o przestrzeganie niniejszego punktu regulaminu.
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§3
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Realizacja Konkursu i jego celów, wymagają przetwarzania danych osobowych
Nauczycieli oraz Autorów wyróżnionych prac, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Ilość pozyskiwanych danych została jednak
ograniczona do minimum oraz poparta niezbędnymi dokumentami i zgodami.
Zagadnienia związane z RODO szczegółowo omawia §6 niniejszego Regulaminu.
2. W miarę możliwości prosimy o osobiste dostarczanie prac jednak ze względu na
obecną sytuację epidemiczną i związane z tym ewentualne niedogodności prace
mogą być również przesyłane elektronicznie w postaci ich cyfrowej kopii (zdjęcia lub
skanu). W tym celu stworzono specjalny adres e-mail, na który należy przesyłać
prace: jestemprzyjacielemprzyrody@malochwiej.pl
3. W przypadku przesyłanych mailowo zdjęć Organizator prosi o dobrą ich jakość,
poprzez dobre oświetlenie rysunków, proponuje również wykadrowanie zdjęć w ten
sposób, aby fotografowana praca zajmowała cały ekran, poprzez przybliżenie lub
oddalenie aparatu lub telefonu od rysunku.
4. Za przesłanie prac konkursowych odpowiada wskazany przez Szkołę
Podstawową/Przedszkole Nauczyciel.
5. W celu zapewnienia bezstronności w procesie oceny prac, przesyłanedanymi
osobowymi Uczestnika, w tym jego danymi osobowymi. Do załączonej pracy, w
treści maila należy umieścić tylko 2 informacje:
a) Nazwę Szkoły/Przedszkola,
b) Kategorię wiekową przesyłanej pracy.
6. Wynikiem prac komisji konkursowej będzie wyłonienie 12 prac (3 prace x 4
kategorie wiekowe). Nauczyciele/Opiekunowie zostaną powiadomieni o tym fakcie
drogą elektroniczną. Załącznikiem wiadomości będzie zdjęcie nagrodzonej pracy
oraz zgody na przetwarzanie danych.
7. W ostatnim etapie Nauczyciel przekaże Organizatorowi (drogą e-mailową) dane
autoranagrodzonej pracy, czyli imię i nazwisko, co będzie niezbędne do ogłoszenia
wyników Konkursu oraz przekazania nagród.
8. Przekazanie w/w danych poprzedzone będzie wyrażeniem na to zgody przez
Rodzica/Opiekuna Prawnego nagrodzonego ucznia oraz jego Nauczyciela lub
Opiekuna.
9. Ilość prac przesłanych z danej Szkoły Podstawowej do Organizatora nie jest
limitowana.
10. Termin wysłania elektronicznej wersji pracy (zdjęcie/skan) upływa w dniu
8 kwietnia 2022 roku. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
11. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 22 kwietnia 2022 roku.
12. Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje przedstawicieli Szkoły
i poprosi o przekazanie oryginałów nagrodzonych prac za pośrednictwem Biura
Obsługi Interesantów Gminy Krasnystaw. W związku z powyższym Nauczyciele
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odpowiedzialni za Konkurs w danej Szkole proszeni są o przechowanie prac
plastycznych do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.
13. Po otrzymaniu wszystkich oryginałów nagrodzonych prac Organizator prześle
oficjalne wyniki Konkursu do szkół i przedszkoli, zamieści wyniki na stronie
internetowej szkoły oraz przekaże nagrody i dyplomy za pośrednictwem Biura
Obsługi Interesanta Gminy Krasnystaw.

§4
OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD UCZESTNIKOM
1. Organizator przewiduje nagrodzenie trzech prac w każdej kategorii wiekowej.
2. Z przeprowadzonegopostępowania konkursowego zostanie przygotowany protokół
podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie
przechowywany w siedzibie Organizatora.
3. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
a) oryginalność,
b) pomysłowość,
c) walory artystyczne,
d) estetyka;
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora
oraz Gminy Krasnystaw.
5. Przewiduje się, że 12 wyróżnionych prac zostanie wykorzystanych do przygotowania
kalendarza przyrodniczego na rok szkolny 2022/2023. Druk kalendarza jest
uwarunkowany uzyskaniem dodatkowego finansowania od sponsorów.

§5
PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez
Opiekuna prawnego Autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez Opiekuna prawnego Autora
pracy Organizatorowi nieodpłatnej licencji wyłącznie na wykorzystanie pracy
konkursowej na następujących polach eksploatacji:
 druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;
 upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń
nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera).
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§6
Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów
i wyróżnionych jest Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju
Dużym.
3. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Pani Agata
Szwed, nadzorująca prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@malochwiej.pl
4. Dane osobowe Nauczyciela będą przetwarzane w celu identyfikacji Laureata
konkursu oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Nauczycielem. Przetwarzanie
danych Nauczyciela będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody,
poprzez zatwierdzenie formularza on-line.
5. Dane osobowe Laureatów (12 osób) będą przetwarzane w celu ogłoszenia listy
Laureatów konkursu plastycznego „Jestem Przyjacielem Przyrody”.
6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Uczestnikom Konkursu (ich Opiekunom Prawnym) przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych Nauczyciela ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do udziału w konkursie.
10. Podanie danych osobowych Laureata ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne
do publicznego przekazania informacji o Laureatach podczas prezentacji on-line oraz
przekazania nagrody.
11. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
12. Organizator będzie zbierał od nagrodzonych uczniów następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika,
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13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby
zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa
w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora oznacza jego
udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne
z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione
postanowienia Regulaminu obowiązują odchwili ich opublikowania na stronie
internetowej Organizatora z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez
Uczestników;
b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania
przyczyny;
c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do
Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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