IV EDYCJA
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO
DLA KLAS 2-7
SZKÓŁ STO

„MYŚLĘ O NIEBIESKICH MIGDAŁACH”

REGULAMIN IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKOPLASTYCZNEGO DLA KLAS 2-7 SZKÓŁ STO
„MYŚLĘ O NIEBIESKICH MIGDAŁACH”
I Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu „Myślę o niebieskich migdałach” jest:

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100
ul. Wolumen 3
01-912 Warszawa
II Cele konkursu:
•

rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci;

•

doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę;

•

rozwijanie wrażliwości estetycznej;

•

promowanie twórczości dziecięcej;

•

zachęcanie do udziału w aktywnościach pozalekcyjnych;

•

troska o kulturę języka dzieci

•

zachęcanie do poszerzania wiedzy przyrodniczej

•

kształtowanie postawy ekologicznej.

III Zasady ogólne:
1. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie klas 2-7 szkoły podstawowej.
2. Konkurs składa się z jednego etapu. Uczestnik konkursu musi dostarczyć pracę
literacką i pracę plastyczną.
3. Prace powinny zostać nadesłane na adres Organizatora do 02.03.2020 r. Do pracy
powinien być dołączony Formularz zgłoszeniowy.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 22.05.2020 r. Lista osób nagrodzonych w
konkursie zostanie ogłoszona na profilu Facebook SSPI nr 100 STO. Nagrody zostaną
wysłane pocztą na adresy szkół laureatów.
5. Prace powinny być samodzielne, niepublikowane wcześniej oraz nieprzepisane
z książek, czasopism i stron internetowych. Komisja rozpatrzy wyłącznie prace
indywidualne.
6. Każda z prac powinna być czytelnie podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika.

7. Przystąpienie do konkursu wiąże się ze zgodą na publikowanie prac oraz danych
umieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym (w zgodzie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych) na profilu Facebook SSPI nr 100 STO w Warszawie, na
stronie www.jaskolka100.org, podczas ogłoszenia wyników konkursu w SSPI nr 100
STO oraz wykorzystanie ich do celów promocyjnych Organizatora.
8. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
9. Regulamin konkursu literacko-plastycznego jest dostępny na stronie internetowej
Organizatora.

IV Prace konkursowe:
Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać pracę: literacko-plastyczną pt. Historia pewnej
torebki foliowej .
1. Zadaniem uczestników jest napisanie dziennika pewnej reklamówki oraz wymyślenie i
zrobienie gry planszowej na podstawie przygód bohaterki dziennika.
Wyobraź sobie, że jesteś foliową reklamówką, która przeżywa niezwykłe historie.
Niektóre z nich są bardzo zaskakujące, czasem bywają wesołe, a czasem smutne.
a. Praca literacka musi posiadać cechy dziennika: narrację pierwszoosobową, bieżące relacje
pisane pod wpływem chwili, wydarzenia przedstawione chronologicznie.
• Praca powinna zawierać co najmniej 2 strony A4.
• Praca nie może zawierać błędów ortograficznych.
• Tekst nie może być napisany ołówkiem.
• Nie można używać korektora.
• Tekst może być napisany na komputerze i wydrukowany.
• Praca powinna mieć formę notesu, zeszytu.
• Praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika.
b. Gra planszowa musi nawiązywać do przygód bohaterki dziennika.
• Gra powinna zawierać opis zasad gry.
• Gra powinna być wykonana na sztywnym kartonie.
• Gra powinna zawierać elementy graficzne.
• Format gry dowolny.
• Gra powinna być czytelnie podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę składającą się z dwóch części:
dziennika i gry planszowej.
Prace należy przesyłać wraz z wypełnionymi Formularzami zgłoszeniowy do 02.03.2020 r. na
adres:
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 STO
ul. Wolumen 3, 01-912 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Prace konkursowe ocenia Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
▪ zgodność pracy z podanym tematem
▪ atrakcyjność ujęcia tematu
▪ oryginalność i bogactwo języka
▪ stylistyka i poprawność językowa
▪ zachowanie prawidłowej formy literackiej
▪ ortografia i estetyka zapisu
▪ pomysł na grę planszową
▪ bogactwo form wyrazu plastycznego
▪ staranność wykonania
2. Konkurs przewiduje wyłonienie i nagrodzenie I, II i III miejsca.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej (nieuhonorowania wszystkich
miejsc) lub większej (ewentualne wyróżnienia) ilości nagród.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do utworzenia kategorii wiekowych.
5. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
6. Wyniki konkursu będą publikowane na profilu Facebook SSPI nr 100 w Warszawie

VI Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest
Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100 z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Wolumen 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach

przewidzianych w Rozporządzeniu 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).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia
konkursu, ogłoszenia wyników konkursu na profilu Facebook SSPI nr 100 STO,
przekazania nagród, a także w celach promocyjnych organizatora.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w konkursie.
4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usunięcia danych,
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia sprzeciwu,
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) klasa,
c) nazwa i adres szkoły, do której chodzi uczestnik.
6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
7. Zgodę na wykorzystanie danych zebranych do celów określonych w punkcie 2. wyraża
rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu.
8. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wyżej określonych celów.
9. 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. Organizator w szczególności

uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
c) nieuprawnionego dostępu do danych
osobowych
przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

przesyłanych,

