Regulamin VI edycji konkursu literacko - plastycznego dla uczniów kl.VIII
szkół podstawowych z powiatu dębickiego pt.: „ Praca moich marzeń”
1. Organizator konkursu
Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, 39 – 200 Dębica ul. Strumskiego 1,
tel. 14 681 99 55.
2. Cele konkursu
- promowanie świadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi zawodowej w zgodzie
z zainteresowaniami
- odkrywanie talentów uczniów
- rozwijanie kreatywności i otwartości na różne środki artystycznego wyrazu
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs międzyszkolny skierowany jest do uczniów kl. VIII szkół podstawowych powiatu
dębickiego.
4. Tematyka konkursu
Prace konkursowe powinny przedstawiać wyobrażenia uczniów o wymarzonym zawodzie
i pracy, którą chcieliby w przyszłości wykonywać.
5. Przedmiotem oceny będą do wyboru ;
a) praca plastyczna w formacie A3 wykonana przy użyciu ciekawych technik
b) praca literacka w dowolnej formie ( esej, rozprawka, opowiadanie, list) obejmująca
co najmniej jedną stronę maszynopisu ( czcionka 12) w wersji drukowanej oraz
elektronicznej przesłanej na adres: szok_zs4.debica@poczta.onet.pl
Prace należy dostarczyć osobiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego
lub listownie z dopiskiem „Praca moich marzeń”, zaznaczając kategorię: praca literacka,
plastyczna do dnia 22kwietnia 2022 r. na adres organizatora. Na odwrocie pracy należy
przykleić kartę zgłoszenia uczestnika, która stanowi załącznik nr 1. Do pracy dołączyć należy
podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na udział ucznia w konkursie oraz podpisaną
Klauzulę RODO.
6. Uwagi końcowe
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.
Jury wyłoni laureatów konkursu i przedstawi jego wyniki na stronie internetowej szkoły do
10 maja 2022r.Nagrody zostaną przekazane do macierzystych szkół laureatów gdzie nastąpi
ich wręczenie. Jeśli sytuacja na to pozwoli, wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie
organizatora konkursu, w ustalonym później terminie.
Podczas konkursu będą wykonywane zdjęcia, fotografie cyfrowe, materiały filmowe, a wizerunek
uczestników oraz ich prac może zostać umieszczony i opublikowany w prasie lokalnej, telewizji na
stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych, Facebooku Szkoły w celu informacji
i promocji szkoły.
Materiały te mogą zostać udostępnione organowi prowadzącemu w celu umieszczenia na jego stronie
internetowej.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr4
im. Mikołaja Kopernika w Dębicy , ul. Strumskiego 1
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr4 im. Mikołaja Kopernika w
Dębicy e mail: ido@zsnr4.edu.pl
Wasze dane osobowe przetwarzane będą w celu:
zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz na podstawie
udzielonej zgody;
wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą;
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Wam :
- prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
- prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne
-prawo usunięcia danych osobowych / prawo bycia zapomnianym/
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
-prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

