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1.Cele konkursu:


Rozbudzanie zainteresowania historią Polski.



Włączenie społeczności do świętowania stulecia Niepodległości.



Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji.



Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.



Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.



Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o
kulturę i etykę języka.



Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym,
interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).



Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas
III gimnazjów.



Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Redzie.



Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W konkursie mogą brać udział wszyscy
uczniowie nim zainteresowani. Dopuszcza się wstępną selekcję prac przez nauczycieli
prowadzących.



Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane
na stronie internetowej organizatora: www.sp5reda.pl



Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

3. Temat konkursu oraz forma konkursowa:
Temat konkursu nawiązuje do obchodów stulecia Niepodległości Polski. Uczestnicy redagują
list (zgodnie z wyznacznikami tej formy), którego adresatem jest 100-letnia Polska. Tematyka
listu może dotyczyć:


obrazu Polski po 100 latach od odzyskania niepodległości,



podziękowań skierowanych do upersonifikowanej Ojczyzny,



najważniejszych osiągnięć naszego kraju,



znanych postaci historycznych, osób związanych z kulturą oraz innymi dziedzinami
życia, które w znaczący sposób przyczyniły się do odzyskania niepodległości,



każdej innej tematyki mieszczącej się w formule konkursowej.

4. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie:


Prace należy napisać komputerowo.



Prace należy zakodować – na wydruku komputerowym umieścić godło ( obrazek,
symbol itp.), a w dodatkowej kopercie, opatrzonej identycznym godłem, umieścić dane
uczestnika, tj. imię i nazwisko, dane szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela języka
polskiego.



Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku – załączone w osobnym pliku.



Prace należy zgłaszać do dnia 16 listopada 2018r.– osobiście w sekretariacie szkoły lub
za pośrednictwem poczty. Decyduje data stempla pocztowego.

5. Zasady oceniania:
Oceniane będą :


forma literacka,



realizacja pomysłu, oryginalność,



kompozycja,



poprawność ortograficzna, interpunkcyjna oraz językowo- stylistyczna.

7. Przebieg konkursu:


Konkurs jest jednoetapowy.



Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu
uczniów.



Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
1) klasy IV-VI szkoły podstawowej,
2) klasy VII, VIII i III gimnazjum.



Wybrane zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii.



Liczba uczestników nie jest określona, mogą do niego przystąpić wszyscy
zainteresowani uczniowie.



Prace konkursowe oceni komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka
polskiego:
Renata Mejer – przewodnicząca,
Krzysztofia Princ-Kruczek – członek,
Monika Stanek – członek.

8. Ogłoszenie wyników :


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 22 listopada 2018r..



Rozdanie nagród odbędzie się w dn. 27 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 5
w Redzie.



Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły.

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału, a uczestnikom życzymy powodzenia !

Reda, dn. …………….. r.
ZGODA NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
Na postawie 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 i ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,
Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ..............................................................., urodzonego
............................r., niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie (zwanej dalej „Administratorem”) w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Gminnego Konkursu Literackiego „Listy do Niepodległej” . Zostałem
poinformowany/a, iż moje dane osobowe i dane mojego dziecka będą przekazane członkom Komisji
Konkursowej i przetwarzane wyłącznie w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz w celu publikacji
wyników na stronie internetowej szkoły oraz gablotach/gazetkach szkolnych.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzurą informacyjną.

....................................................................
Przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego
(data i czytelny podpis)

Reda, dn. …………….. r.
ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
UCZESTNIKA KONKURSU

Na postawie 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 i ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych,

Jako przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego ..............................................................., urodzonego
............................r., niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Szkołę Podstawową nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie (zwanej dalej „Administratorem”) w postaci
utrwalenia i rozpowszechniania poprzez zamieszczenie wizerunku mojego dziecka (zdjęcia z rozdania nagród) z
Gminnego Konkursu Literackiego „Listy do Niepodległej” na: stronie internetowej szkoły oraz w gablotach/na
gazetkach szkolnych. Niniejsza zgoda na utrwalenie i publikację wizerunku mojego dziecka udzielona zostaje
nieodpłatnie. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzurą informacyjną.

....................................................................
Przedstawiciel ustawowy dziecka/podopiecznego
(data i czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego
przepływu
takich
danych
oraz
uchylenia
dyrektywy
95/46/WE
i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
84-240 Reda, ul. Rekowska 36.

2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo:
iod@sp5reda.pl

3.

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w
celach podatkowych (dotyczy osób nagradzanych) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w
celach promocji konkursu oraz szkoły.

4.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie

5.

Odbiorcą danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,

6.

Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7.

Zgodnie z RODO osobom, których dane są przetwarzane przysługuje:








prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane na
podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

