REGULAMIN
konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą:
„MOJE WSPOMNIENIA Z RAJDÓW”
XIV edycja 2019 r.
I. Organizatorami konkursu są:
• SKKT przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu,
•Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu,
• Komisja Ochrony Przyrody Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu,
• Oddział Miejski PTTK w Toruniu.
II. Celem konkursu jest:
- ukazanie piękna przyrody, szczególnie terenu Pomorza i Kujaw,
- poszanowanie i udokumentowanie ojczystej przyrody,
- podkreślenie walorów turystycznych miasta Torunia,
- ukazanie otaczającego nas świata oczami młodych turystów.
III. Kategorie konkursu:
a. wiekowe:
• I kategoria – uczniowie klas I – III
• II kategoria – uczniowie klas IV – VIII i uczniowie gimnazjum.
b. tematyczne: zadaniem autora jest uchwycenie piękna przyrody w czasie rajdów
poza miastem, ukazanie walorów krajobrazowych Torunia w czasie wycieczek na terenie
miasta:
• uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną ( rysunek, wycinanka, wydzieranka itp.)
• wymagane jest wskazanie, którego rajdu dotyczy praca
• prace plastyczne należy wykonać w formacie A-4 lub A-3
IV. Prace należy podpisać (nazwisko, imię, wiek, szkoła, nr SKKT) i przesłać lub składać
osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Ogrodowa 3/5, 87-100 Toruń, na
portierni w godz. 8 – 15 z dopiskiem „konkurs plastyczny PTTK”.
V. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
• zatrzymania prac nagrodzonych i wyróżnionych,
• nie odsyłania prac (prace nie nagrodzone można odbierać osobiście w siedzibie szkoły).
VI. Terminarz:
• nadsyłanie prac do 3 czerwca 2019 r.
• rozstrzygnięcie konkursu 8 czerwca 2019 r.(sobota) w Szkole Podstawowej nr 24 o
godz.11.00.
Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Nadesłanie prac jest jednoznaczne
z akceptowaniem niniejszego regulaminu.
Organizatorzy:

Anita Grecka-Mycio
Barbara Sitarz

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Toruń, ……………………………

Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………
/ imię i nazwisko ucznia/

danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
XIV edycji konkursu dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Moje wspomnienia z rajdów”
/rodzaj i nazwa zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, innych imprez i uroczystości
szkolnych/

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na umieszczenie wizerunku swojego/mojego
dziecka oraz danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły w mediach,
na stronach internetowych: www Szkoły Podstawowej nr 24, Facebook-u SP 24, www PTTK,
prasie, telewizji, gazetkach szkolnych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że
Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu jest Szkoła
Podstawowa nr 24 w Toruniu.
Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów w konkursie, a podanie ich jest
dobrowolne.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do
treści moich /mojego dziecka danych osobowych i ich poprawieniu.

……………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia)

Podstawa prawna: 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) art. 7
ust.2

