REGULAMIN VII GMINNEGO KONKURSU
EKOLOGICZNEGO

„Przyroda wokół nas”
pod hasłem

„Moje wiosenne spotkania z przyrodą”
Adresaci konkursu:
Adresatem konkursu są uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Mełgiew.
Cele konkursu:
Zainteresowanie uczestników konkursu bogactwem otaczającej nas przyrody.
Uchwycenie piękna i zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny.
Rozwijanie zdolności twórczych dzieci i młodzieży.
Nabycie umiejętności fotografowania obiektów przyrodniczych w ich naturalnym środowisku.
Kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem i przyrodą.
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Organizatorzy:
❖ Szkoła Podstawowa w Krzesimowie
❖ Stowarzyszenie „Pomocy Szkole i Ekorozwoju Wsi” w Krzesimowie
Sponsorzy nagród:
❖ Gmina Mełgiew
Tematyka konkursu:
Tematyka nadsyłanych prac powinna obejmować sezonowe zmiany zachodzące w przyrodzie w
okresie wiosny.
Kategorie prac:
I.

PRACA PLASTYCZNA w formacie A3, w dowolnej technice (rysunek, malarstwo, grafika,
kolaż), wyłącznie indywidualna.

II.

FOTOGRAFIA wysłana w postaci pliku JPG, bez zmniejszania, w dobrej rozdzielczości. Jeden
uczestnik może zgłosić do konkursu dwa zdjęcia.

Zasady udziału w konkursie:
❖ Prace plastyczne należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (do której uczęszcza uczestnik), skąd
zostaną odebrane przez organizatora.
❖ Zdjęcia należy wysłać na adres email: spkrzesimow130@gmail.com. Powinny one być
wykonane samodzielnie i sporządzone na potrzeby niniejszego konkursu. W konkursie mogą brać
udział jedynie prace, które nie były nigdzie publikowane. Zabronione jest stosowanie
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fotomontaży, fotografii skanowanych oraz kopiowanych z Internetu. Z udziału w konkursie
zostaną wykluczone zdjęcia, na których znajdują się daty, znaki, cyfry i ramki.
Każda praca powinna być starannie podpisana na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i
nazwisko autora, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna.
Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia wypełnioną przez opiekuna lub dyrektora szkołyzałącznik nr.1
Prace niespełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w konkursie.
Termin zgłaszania prac: 15 maja 2021 r.

Ocena prac:
1. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.
2. Wyniki oraz informacja o podsumowaniu konkursu podane zostaną na stronie organizatora.
Postanowienia końcowe:
1. Prace plastyczne oraz zdjęcia nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora
konkursu.
2. Uczestnicy konkursu lub ich prawni opiekunowie nadsyłając prace na konkurs wyrażają zgodę na
nieodpłatną ich publikację..
„KLAUZULA INFORMACYJNA”
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej zwanego RODO, informujemy że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników VII GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO
„Przyroda wokół nas” pod hasłem „Moje wiosenne spotkania z przyrodą” jest Szkoła Podstawowa w
Krzesimowie, mająca siedzibę pod adresem: Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew.
2) Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
3) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać
profilowaniu.
4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia konkursu oraz przez
okres zgodny z kategorią archiwalną wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów
zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy –przez okres
nie dłuższy niż 10 lat.
5) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w konkursie. Prace bez wymaganych danych
nie będą ocenianie w konkursie.
6) Dorosłym uczestnikom konkursu oraz prawnym opiekunom uczestników nieletnich przysługuje
prawo do dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania –na zasadach określonych w art. 15-18 RODO.
7) Dorośli uczestnicy konkursu oraz prawni opiekunowie uczestników nieletnich posiadają prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie
danych przez Administratora narusza przepisy RODO.
Dyrektor szkoły
Magdalena Mazurek - Ścirka

