ŚWIETLICOWY
KONKURS PLASTYCZNY

„ PRZEPIS

NA NASZĄ
ULUBIONĄ RODZINNĄ
POTRAWĘ”
Świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w
Poznaniu wraz z Radą Osiedla organizuje konkurs na
najciekawsze graficzne przedstawienie przepisu na
ulubioną rodzinną potrawę.
Do udziału serdecznie zapraszamy dzieci w raz z
rodzicami/ opiekunami.
Tematycznie wykonane i opisane prace prosimy
dostarczać do świetlicy do dnia 10 grudnia włącznie.
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12 grudnia o godz.
12 30 w świetlicy.
Cele konkursu:
• pobudzanie wyobraźni twórczej i zainteresowań plastycznych;
• dostarczanie przeżyć estetycznych;
• kształtowanie sprawności manualnej;

• promowanie zdrowego odżywiania i wspólnego przygotowywania
posiłków;
• wzmacnianie więzi między uczestnikami;

Regulamin konkursu:
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do świetlicy wraz z
rodzicami/opiekunami.
• Kryteria oceny: wykonanie pracy plastycznej płaskiej przedstawiającej
przepis na ulubioną rodzinną potrawę w formie graficznej, dowolną
techniką plastyczną (szkic, kredki, farby, wyklejanka, wycinanka itp. ).
• Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy,
zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.
• Każde dziecko wraz z rodzicem/opiekunem może zgłosić do konkursu
tylko jedną pracę.
• Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz 4-8.
• Prace należy składać do dnia 10 grudnia włącznie.
• Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 12 grudnia o godz. 12 30 w świetlicy.
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji
prac w środkach masowego przekazu oraz publikacji imion, nazwisk i
informacji o laureatach konkursu, również na stronie internetowej
placówki.
• Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków
niniejszego regulaminu.
• Dane dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w treści
regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
ZSP9 przy ul. Umultowskiej 114. 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.Administrator danych osobowych powołał inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można
skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: natalia.wisniewska@zsp9poznan.pl
3.Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i
przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocyjnych.
4.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie.
5.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.
6.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a)imię i nazwisko oraz klasa.
7.Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu
informowania o wynikach konkursu.
9.Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10.Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z
wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.
12.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 przesyłanych, przechowywanych
lub w inny sposób przetwarzanych.

