Gminny Konkurs Artystyczno Językowy
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który łączy muzykę, plastykę i
język angielski. Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej,
przedstawiającej fragment piosenki w języku angielskim. Pracę należy
dostarczyć do organizatora do 15 listopada 2021r. Szczegóły w regulaminie.
REGULAMIN:
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Gąsocinie.
2. Za prawidłowy przebieg konkursu z ramienia Organizatora odpowiada koordynator –
Magdalena Mioduszewska (nauczyciel języka angielskiego).
3. Konkurs odbywa się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołotczyźnie,
który będzie odpowiadał za rozpowszechnienie konkursu, udział w pracach Komisji
oraz publikacji wygranych prac.
4. Celami konkursu są: wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego;
pobudzanie wrażliwości oraz wyobraźni muzycznej i plastycznej; wyrażanie odczuć
w formie plastycznej; rozwijanie słownictwa w języku angielskim.
§2. Reguły konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od klasy I do VIII szkoły podstawowej.
2. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: klasy I-III, IV – VI oraz klasy VII VIII.
3. Konkurs będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej fragment
piosenki w języku angielskim. W kategorii dzieci młodszych powinna być to piosenka
dziecięca, w kategorii dzieci starszych dowolna piosenka w języka angielskim. Praca
może być wykonana w dowolnej technice płaskiej, w formacie A4 dla kategorii dzieci
I-III ; w formacie A3 dla kategorii dzieci IV-VI i VII-VIII.
4. Pracę należy opisać według wzoru:
Imię i Nazwisko:
Klasa:
Szkoła:
Tytuł piosenki:
Cytat, do którego jest wykonana praca:
5. Głównymi kryteriami oceny będą:
1) zgodność tematu z piosenką,
2) oryginalność, pomysłowość,

3) estetyka, wykonanie.
W każdej kategorii można uzyskać od 0 do 3 punktów.
§3. Terminy, komisja konkursowa oraz nagrody
1. Pracę należy dostarczyć do organizatora do 15 listopada 2021r.wraz z pisemnym
oświadczeniem prawnych opiekunów ucznia o wyrażenie zgody na udział w konkursie
oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka niezbędnych do realizacji konkursu
(zał.1 do regulaminu).
2. Prace zostaną ocenione przez komisję, powołaną przez organizatora. Decyzja Komisji
jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
3. Wyniki zostaną ogłoszone 29 listopada 2021r.
4. Wszyscy uczniowie dostaną dyplomy uczestnictwa a najlepsze prace zostaną
nagrodzone. Laureaci zostaną zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Gąsocinie na
uroczyste odebranie nagrody.
§4. Prawo autorskie
1. Zwycięzca Konkursu lub uczestnik Konkursu, któremu przyznano wyróżnienie w
Konkursie, na podstawie oddzielnej umowy przeniesie nieodpłatnie na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do pracy. W imieniu osoby niepełnoletniej umowę zawie
ra jej rodzic lub opiekun prawny.
2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 Organizator nabędzie prawo rozporzą
dzania autorskimi prawami majątkowymi oraz prawo do wyłącznego korzystania ze
zwycięskiej lub wyróżnionej pracy na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili zawarcia przedmiotowej umowy, w szczególności prawo do:
a) rozpowszechniania pracy i jej publikacji w mediach (elektronicznych, TV, prasie,
Internecie), w tym także w taki sposób aby każdy mógł mieć do niej dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) publicznego wystawiania pracy,
c) utrwalania i zwielokrotniania pracy – wytwarzanie określoną techniką egzempla
rzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy pracy,
e) wykonywania na podstawie lub przy użyciu pracy wszelkiego rodzaju materiałów
pamiątkowych i/lub reklamowych, zawierających treść pracy w całości lub w czę
ści, w dowolnym nakładzie i dowolną techniką, oraz nieodpłatnej dystrybucji
wszystkich takich materiałów;
f) nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą w kraju i za grani
cą.
3. Wraz z autorskimi prawami majątkowymi zwycięzca Konkursu lub uczestnik Konkur
su, któremu przyznano wyróżnienie w Konkursie przeniesie nieodpłatnie na Organiza
tora wyłączne prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich oraz prawo własności zgłoszonej pracy.

§5. Dane osobowe
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych
osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także
możliwość ich poprawiania.
§ 6. Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr telefonu 23 6714342 3.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail rodoanka
@gmail.com
4. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e,
f ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań Konkursu
5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności jednostki
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbior
ców: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wyni
kają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na pod
stawie stosownych umów podpisanych z Szkoła Podstawową w Gąsocinie przetwarza
ją dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa w Gąsocinie.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Konkursu, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznych, cele
badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem danych Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od admini
stratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podsta
wą przetwarzania była wydana zgoda.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku udzielenia zgody, w pozo
stałych przypadkach wynika z obowiązujących przepisów prawa.
10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Konkursu Artystyczno-Językowego

OŚWIADCZENIE
(opiekuna prawnego dziecka)
Ja, ………………………………………………………………..…………… oświadczam, że:
(opiekun prawny)
1)

wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

……………………………………………………….………………w Gminnym Konkursie
(imię i nazwisko)
Artystyczno – Językowym.
2) zapoznałem/am się z regulaminem konkursu, o którym mowa wyżej (w tym z Klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych - § 6 tego regulaminu), który rozumiem
i w pełni akceptuję,
3) przyjmuję do wiadomości, iż podczas wręczania nagród, o których mowa wyżej, będą
wykonywane zdjęcia, które będą mogły być wykorzystywane do działań promocyjnych
przez Szkołę Podstawową w Gąsocinie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchyle
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Gąsocinie, w
celu udziału w Gminnym Konkursie Artystyczno-Językowym. .Zakres danych osobowych, co
do których wyrażam zgodę na przetwarzanie: imię i nazwisko dziecka, wizerunek.
Zgoda na przetwarzanie i publikowanie wizerunku obejmuje takie formy publikacji jak: stro
na internetowa: spgasocin.edupage.org, www.gokgolotczyzna.pl, strona na portalach społecz
nościowych: www.facebook.com/ GOK Sonsk. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą
być udostępnione w celu publikacji dla celów Urzędu Gminy Sońsk oraz redakcjom lokal
nych mediów.
…….……………................……………………………………..
(data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

