Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego
„Jestem Świadomy Autyzmu”
organizowanego z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
1. Organizatorem konkursu „Jestem Świadomy Autyzmu” jest Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy w Sokółce
2. Konkurs jest organizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
obchodzony 02.04.2019roku
3. Patronat objął……….
4. Głównym celem konkursu jest:
- kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia wobec osób ze spektrum autyzmu;
- przekazanie wiedzy o osobach ze spektrum autyzmu;
- rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci i uczniów;
- integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
5. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół klas podstawowych.
6. Zadaniem konkursu jest:
- przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej zabawę lub inną aktywność osoby ze
spektrum autyzmu;
- przedstawienie posiadanej wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu;
- integracja i tolerancja wobec osób z ASD.
7. Zasady uczestnictwa:
-Technika pracy plastycznej – dowolna.
- Format pracy A4 lub A3.
- Każdy uczestnik poprzez nadesłanie swojej pracy potwierdza, że zgłoszona praca jest
oryginalna, wcześniej niepublikowana, jest wynikiem osobistej, samodzielnej twórczości, nie
narusza praw, dóbr i godności osób trzecich.
- Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.
-Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
-Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność
Organizatora konkursu, pozostając do jego dyspozycji w ramach obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu.
- Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

- Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
- Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
- Każdą pracę plastyczną zgłoszoną do konkursu należy na jej odwrocie opisać:
tytuł pracy, nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, imię i nazwisko nauczyciela
- Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną
kartą zgłoszenia stanowiącej załącznik regulaminu (załącznik nr 1).
- Prace należy składać w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Sokółce ,ul. Os.Zielone 1A , 16-100 Sokółka , w terminie do 27.03.2019 r. lub przesłać
pocztą z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Jestem Świadomy Autyzmu” w przypadku
prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
•

koszty przesyłki pokrywa uczestnik konkursu,

•

prace konkursowe należy przesyłać tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas
transportu, najlepiej w usztywnionej kopercie,

•

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac lub
ich zaginięcie w transporcie pocztowym.

8. Wyniki konkursu i nagrody:
- Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
•

Przedszkole,

•

Szkoła Podstawowa klasy I-III

•

Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII i Gimnazjum

-Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace w każdej kategorii, przyznając I, II, III
miejsce.
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
- Komisja konkursowa oceniać będzie:
•

poprawność merytoryczną (zgodność z tematem),

•

estetykę i jakość wykonania,

- Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
- Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej

www.soswsokolka.pl

-Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w
…………………………………………………………….…………………………………
- Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do:
• nie odsyłania żadnych prac,

• nie oceniania prac, które wpłynęły po terminie zgłoszeń,
• są niezgodne z tematyką konkursu lub zostały złożone w formie i formacie innym niż
przewidziany w niniejszym regulaminie.
-Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i
nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac plastycznych. Ponadto oświadcza, że
wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac plastycznych.
9. Dane osobowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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),
zwanego dalej RODO, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Sokółce informuje:
1. Przystępując do Konkursu uczestnik konkursu oświadcza, że:
a) Spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie,
b) Zapoznał się z regulaminem.

2. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Sokółce, ul. Os.Zielone 1A, 16-100 Sokółka, tel. (85) 711 26 78 .
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na
stronie www.soswsokolka.pl oraz w sekretariacie szkoły.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności ogłoszenia wyników
Konkursu, przekazania nagród i publikowania na stronach internetowych Organizatora
oraz na profilach w mediach społecznościowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Uczestnikom Konkursu oraz rodzicom
i opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka
oraz ich poprawienia.
Życzymy powodzenia !

Organizatorki:
Oliwia Burdyńska-Bilmin
Marta Kawrygo-Leonowicz
Grażyna Tymoszuk

Załącznik nr 1
Karta uczestnictwa
Konkurs na pracę plastyczną „Jestem Świadomy Autyzmu”

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..
Wiek autora: …………………………………………………………………………….
Klasa: ……………………………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………
Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu Plastycznego

„„Jestem

Świadomy Autyzmu”, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na udział.

……………………………………….

……... ………………………………

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

……………………………………...
Miejscowość, data

Załącznik nr 2
Zgoda Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika konkursu
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
☐

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Specjalny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia konkursu na pracę plastyczną pt. „Jestem Świadomy Autyzmu” . Zostałem
poinformowany/a, że moje dane osobowe będą przetwarzane na cele wyłonienia zwycięzców
konkursu.
☐

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie danych osobowych

mojego dziecka, w tym wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia konkursu.
Wizerunek uczestników oraz prace mogą być publikowane na stronach internetowych
Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych, oraz że
zostałem/am poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich
poprawienia.

……………………………………

……... ………………………………

Czytelny podpis uczestnika konkursu

Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego

……………………………………………
Miejscowość, data

