
Cele konkursu: 

 promowanie i  wspieranie aktywności twórczej dzieci, 

 rozwijanie umiejętności manualnych, 

 tworzenie atmosfery radości z ciekawie wykonanego zadania, 

 zapoznanie z wyglądem, preferencjami żywieniowymi jeży 

 

Regulamin konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz 

przedszkolaków. 

2. Forma pracy dowolna, termin składania do 02 listopada 2021r.  

w sekretariacie Szkoły lub sali 204 na II piętrze. 

3. Prace należy opisać metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora  

i opiekuna, klasę / grupę przedszkolną. 

4. Prace oceni komisja powołana przez organizatorów. 

5. Ocenianiu podlegać będą : 

-oryginalność, 

- jakość wykonania, 

- stopień trudności wykonania. 

 

6. Jury wybierze po trzy najlepsze prace, w wybranych kategoriach wiekowych. 

Autorzy otrzymają nagrody oraz dyplomy. Opiekunowie otrzymają 

podziękowania. Organizator zastrzega sobie prawo  

do wręczenia większej liczby wyróżnień oraz do przyznawania miejsc  

ex aequo. 

7. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 

8. Ogłoszenie wyników konkursu  i wręczenie nagród  finalistom odbędzie się 

dnia 10 listopada 2021r.  o  godzinie 9.30 w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu przy ul. Wolskiego 10. 

9. Prace zostaną zaprezentowane całej społeczności na wystawie. 

10. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym 

przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora  



do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych na polach 

wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

11. Prawa autorskie do pracy przenoszone są bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych.  

12. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane Autorom. 

13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją  

na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz ich 

opiekunów (imię, nazwisko, klasa / grupa przedszkolna, placówka)  

w celu organizacji i właściwego przebiegu wydarzenia oraz archiwizacji 

koniecznych dokumentów dot. Konkursu. 

14. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora – 

www.sps39zabrze.szkolnastrona.pl w formie: opiekun, placówka, z której 

laureaci zostali zgłoszeni. 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udział  

w nim i oznacza akceptację jego warunków, opisanych w niniejszym 

regulaminie.   

Organizator: 

Barbara Cedro 

 

Ewentualny kontakt telefoniczny 517 476 355 – organizator Barbara Cedro 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w 

Zabrzu, ul. Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-24-93, e-mail: sekretariat@sps39.zabrze.pl 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można 

uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez  

e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej. 

4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi 

uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym rozliczenia konkursu, 

prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą 

przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 

5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na 

Państwa rzecz usług. 
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6. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych 

osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia 

danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.   

*RODO – Rozporządzenie 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………… 

miejscowość i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na umieszczanie danych mojego dziecka w postaci 

wizerunku zarejestrowanego na zdjęciach podczas wręczenia nagród w ramach konkursu plastycznego 

„Kolczasty Przyjaciel” dla szkół i przedszkoli w celu promocji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu: 

        

• na stronie internetowej organizatora: www.sps39zabrze.szkolnastrona.pl 

• kronice pamiątkowej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 39 w Zabrzu. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Powyższa zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może zostać odwołana w formie pisemnej. 

 

 

 

.......................................................  ………………...................................................................................  

 data, miejscowość  podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu, ul. 

Michała Wolskiego 10, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-24-93, e-mail: sekretariat@sps39.zabrze.pl 
 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać 

informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: kinga@informatics.jaworzno.pl oraz listownie i 

osobiście pod adresem siedziby Administratora danych. 

 

Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu promocji konkursu „Kolczasty przyjaciel” i będą 

przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 
 

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na  rzecz 

placówki usług w zakresie zawartych umów. 

 

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa: dostępu, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 

ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem ich przetwarzania. 

 
RODO – Rozporządzenie 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)
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