Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
ul. Łagodna 10
tel. 085 664-46-94
XII edycja konkursu plastycznego pod hasłem:
„Maluj Mikołaje z wielką rozkoszą, bo one prezenty przynoszą”
Cele:
 Rozwijanie sprawności manualnych palców podczas operowania
różnorodnym materiałem
 Usprawnianie analizatora wzrokowego podczas łączenia
elementów w jedną całość
 Rozbudzanie wrażliwości plastycznej i twórczej wyobraźni
 Zachęcanie do poszukiwań nowych form plastycznych
Warunki uczestnictwa:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkół
Podstawowych.
 Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną: malarską,
rysunkową, graficzną, collage, przestrzenną.
 Praca konkursowa powinna zawierać informacje:
 imię i nazwisko autora, klasa
 nazwa szkoły, telefon
 nazwisko nauczyciela przygotowującego
 zgodę na udział w konkursie
 Prace należy dostarczyć do gabinetu reedukacji (sala nr 1) do dnia
14.12.2018 r.
 Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
 Lista laureatów i osób wyróżnionych zostanie umieszczona na
stronie internetowej szkoły dnia 11.01.2019 r.
 Uroczystość podsumowująca konkurs odbędzie się w Szkole
Podstawowej Nr 45 w Białymstoku. O terminie osoby nagrodzone
zostaną poinformowane telefonicznie.
 Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych
 Klasy I , II , III
 Klasy IV, V, VI
 Klasy VII, VIII
Zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy : Agnieszka Karłuk
Eliza Siemionczyk
Joanna Snarska

Karta zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie plastycznym
„Maluj Mikołaje z wielką rozkoszą, bo one prezenty przynoszą”

Imię Nazwisko autora pracy
Wiek autora
Szkoła/ klasa

Tytuł pracy

Nazwisko , imię opiekuna
Telefon kontaktowy
e-mail

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla rodziców / opiekunów prawnych)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka na potrzeby organizacji konkursu „Maluj Mikołaje z
wielką rozkoszą, bo one prezenty przynoszą”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 45 im.
Świętego Jana Pawła II w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list,
wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.
Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska, szkoły przez
Szkołę Podstawową Nr 45 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia
opisu wraz ze zdjęciami z organizacji konkursu „Maluj Mikołaje z wielką rozkoszą, bo one prezenty
przynoszą” na stronie internetowej organizatora www.zsi1.internetdsl.pl Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że
w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie
szkoły. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:



administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Świętego Jana



Pawła II w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Łagodna 10, kod pocztowy 15-757
Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły
(podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).



Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy
i goście szkoły;



Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udziału dziecka w konkursie.

*niepotrzebne skreślić
………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Zgoda na przetwarzanie danych z klauzą informacyjną
(dla opiekunów)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby organizacji konkursu „Maluj Mikołaje z wielką
rozkoszą, bo one prezenty przynoszą”, tj. imienia i nazwiska przez Szkołę Podstawową Nr 45 im. Świętego
Jana Pawła II w Białymstoku w celu prawidłowego zorganizowania konkursu (tj. przygotowania list, wydruku
podziękowań oraz kontaktu) w siedzibie szkoły.
Zgodę wyrażam dobrowolnie.
Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w
sekretariacie szkoły.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Świętego Jana Pawła



II w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku, ul. Łagodna 10, kod pocztowy 15-757.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania konkursu w siedzibie szkoły
(podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – osoba,
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),




odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dzieci, rodzice, inni uczestnicy i goście szkoły;
Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przechowywane przez okres



do 31 sierpnia 2019 r.;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody



przed jej cofnięciem;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana
do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dyplomu i nie będzie miało
wpływu na udział dziecka w konkursie.

………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………
podpis nauczyciela

