Regulamin konkursu szkolnego dla klas VI-VIII:

„Ludzie, którzy świecą na niebiesko są
wśród nas - rzecz o Autyzmie i Zespole
Aspergera“
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks.K. Palicy w Tychach
ul. Katowicka 102,
43-100 Tychy,
tel. 032/219-88-12
e-mail: sp6@oswiata.tychy.pl
II. CELE KONKURSU:
Główne cele:


propagowanie wiedzy z zakresu Autyzmu i Zespołu Aspergera,



poznanie sposobu bycia oraz zachowania,



poznanie potrzeb oraz sposobu myślenia ludzi i o ludziach z zaburzeniem Autyzmu i Zespołem

Aspergera,


zachęcanie do podejmowania prób własnej działalności pisarskiej,



kształtowanie postawy tolerancji oraz wrażliwości wśród uczniów szkoły.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks.K. Palicy w Tychach
ul. Katowicka 102, 43-100 Tychy.
 Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VI-VIII,
 Konkurs ma charakter dobrowolny,
 Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera,
 Konkurs trwa w okresie od 01.03 do 31.03.2021r. W tym terminie uczniowie mogą
zgłaszać swoje pracę konkursowe,
 Ogłoszenie wyników konkursu dnia 15.04.2021 r.
 Praca powinna być podpisana - imię, nazwisko, klasa w sposób czytelny,
 Praca przyniesione do szkoły oddawane na „woźniówce” powinny być zabezpieczone (np.
teczka, koszulka, koperta) w taki sposób by nie uległy zniszczeniu i ich zawartość była

niewidoczna przed ich otwarciem. Do pracy dołączamy załącznik nr 1 podpisany przez
rodzica (do pobrania na końcu regulaminu),
 Prace wysyłane za pomocą Mobidziennika powinny w tytule wiadomości zawierać imię
i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza uczeń. Uczeń wysyła pracę ze swojego konta na
Mobidzienniku lub mogą to zrobić w jego imieniu rodzice wysyłając wiadomość wraz
z załącznikiem ze swojego konta rodzica. Do wiadomości dołączamy skan załącznika nr 1
z podpisem rodzica (do pobrania na końcu regulaminu),
 Organizator nie zwraca materiałów przesłanych na konkurs, prace nie zgodne
z regulaminem nie będą oceniane,
 Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika oraz publikację jego pracy konkursowej,
 Uczestnicy mogą wyrazić swoją opinię, odczucia, własne przemyślenia poprzez formy
przekazu takie jak: opowiadanie, komiks, rysunek, lapbook, wywiad, itp…, a może ktoś ma
jeszcze inny pomysł czekamy na nie:)),
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
IV. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Prace należy przesyłać na Mobidziennik do mgr inż. Aneta Tylec i/lub mgr Beata Gruszczyk
lub przynieść do szkoły i zostawić na „woźniówce”.
2. Prace zostaną opiniowane przez jury, uwzględniony będzie wkład własny, własne przemyślenia,
emocje, uczucia i pomysły.
3. W pracach zabrania się przepisywania książek, opracowań internetowych lub artykułów
naukowych !!!!! Mile widziane są własne opinie, odczucia, obserwacje, emocje. Każda opinia jest
ważna.
4. Najwyżej ocenione prace wygrywają zostaną przyznane również wyróżnienia.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.
3. Autorzy przenoszą na organizatora prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do
przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie .
4. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
5. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

Życzymy powodzenia

Liczymy na waszą aktywność i podzielenie się swoimi odczuciami i doświadczeniami:)))
ZAŁĄCZNIK NR 1:
Do regulaminu konkursu „Ludzie, którzy świecą na niebiesko są wśród nas - rzecz o Autyzmie
i Zespole Aspergera“.
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) dziecka na przetwarzanie i publikację danych
osobowych
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………
klasa………………….SP……….Tychy, w konkursie „Ludzie, którzy świecą na niebiesko są
wśród nas - rzecz o Autyzmie i Zespole Aspergera“.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach.
Wyrażam również zgodę na użycie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby konkursu.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wymaganym do realizacji konkursu.
Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości uczestnictwa w konkursie.
2. W ramach konkursu przetwarzane są dane osobowe w zakresie:
- imienia, nazwiska, wieku, szkoły, klasy.
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie konkursu jest Organizator.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych
osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób
zautomatyzowany.
5. Okres przetwarzania danych wynosi 5 lat od momentu ogłoszenia wyników.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej, usługodawcy,
którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum
Oświaty w Tychach.
7. Dodatkowych informacji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych udziela
organizator lub inspektor Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod.sp6@oswiata.tychy.pl

……………………………………...
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

